Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

Document de traspàs d’activitat
LLA-010

ÀREA D’URBANISME

Expedient núm.

Tipus d’activitat

Emplaçament
Dades Titular anterior
Persona física: Nom

Primer cognom

Persona jurídica: Nom o raó social
Tipus de via
Número

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Sigla o nom

NIF

Nom de la via
Quilòmetre

Lletra

Bloc

Portal

Escala

Municipi

Pis

Porta

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Codi postal

País

Adreça de correu electrònic

Fax

Dades Nou Titular
Persona física: Nom

Primer cognom

Persona jurídica: Nom o raó social
Tipus de via
Número

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Sigla o nom

NIF

Nom de la via
Quilòmetre

Lletra

Bloc

Portal

Escala

Municipi

Pis

Porta

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Codi postal

País
Fax

Els sotasignats fan constar que, amb data d’avui, s’ha traspassat la llicència que habilita per a desenvolupar
l'activitat a l’establiment a dalt indicat.
El Prat de Llobregat,

de/d’

de

El Titular anterior
(Signatura)

El nou Titular
(Signatura)

Ambdues signatures han de ser digitals o bé hauran d'estar reconegudes per una entitat bancària.

Protecció de dades
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
Per tal de poder acceptar aquest document haurà d’estar totalment complimentat, inclosa la data de les signatures
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INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD


D’acord amb l’article 28.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es presumeix que la consulta o obtenció de les dades necessàries per resoldre
aquesta sol·licitud és autoritzada pels interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa
o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés.



Empleneu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i del/de la representant aportant
en aquest cas el document corresponent que acrediti la representació.



En el cas d’optar per la notificació electrònica, o quan aquesta tingui caràcter obligatori, es disposarà d’un
màxim de 10 dies naturals per accedir al seu contingut, en cas d’excedir el termini fixat la notificació
s’entendrà rebutjada.



Indiqueu la relació de documents que aporteu juntament amb la sol·licitud.



La sol·licitud ha d’anar signada per la persona sol·licitant o qui la representi, en el seu cas.

Esborrar
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