
DECLARACIÓ CONJUNTA DE TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT 
DE L’EXPEDIENT D’ACTIVITATS 

DADES DE L'ACTIVITAT

Expedient  Activitat  

Adreça 

Referència cadastral (més informació a:http://sedecatastro.gob.es)  

Nom comercial   

Activitat principal  Epígraf CCAE  Superfície (m2)  

DADES DEL TITULAR ABANS DE LA TRANSMISSIÓ

DADES DEL NOU TITULAR

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93,572 11 70 · Fax 93 568 27 62
www.montornes.cat · ajuntament@montornes.cat

Nom i cognoms DNI/NIE

Domicili

Localitat CP

Correu electrònic Telèfons

Representant DNI/NIE

Domicili 

Localitat CP

Correu electrònic Telèfons

Nom i cognoms DNI/NIE

Domicili

Localitat CP

Correu electrònic Telèfons

Representant DNI/NIE

Domicili 

Localitat CP

Correu electrònic Telèfons



DECLARACIÓ

De conformitat amb el que determina la normativa vigent que regeix l’activitat, l’anterior i el nou titular, les dades
dels quals s’han exposat més amunt, comuniquen conjuntament la transmissió de la llicència o dels efectes de la
comunicació prèvia de l’activitat que s’identifica a l’encapçalament, que estan d’acord amb aquesta transmissió i
que el nou titular assumeix els drets i les obligacions que es deriven del títol que es transmet.

Montornès del Vallès,  de/d'  de 

Signatura del nou titular
Signatura de l'anterior titular
(reconeguda per l'Ajuntament amb presentació del DNI)

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la seva sol·licitud, i resten incorporades a un
fitxer automatitzat de l’Ajuntament. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits
legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò
establert a la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC per presentar l’escrit corresponent.
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