COMUNICACIÓ DE L’INTERESSAT
DADES DEL SOL·LICITANT
NOM

N.I.F.

DIRECCIÓ
TELÈFON

MÒBIL

C.P.

LOCALITAT

PROVÍNCIA

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DEL REPRESENTANT
NOM

N.I.F.

DIRECCIÓ
TELÈFON

MÒBIL

C.P.

LOCALITAT

PROVÍNCIA

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DE LA NOTIFICACIÓ
PERSONA A NOTIFICAR

MIG PREFERENT DE NOTIFICACIÓ

o Sol·licitant
o Representant

o Notificació postal
o Notificació electrònica
EXPOSA

PRIMER. Que acomplint els requisits exigits per a la concessió de la llicència ambiental per a
desenvolupar l’activitat de _____________________________________________________________________
i no existint variacions en l’activitat, ni modificacions al local o als elements substancials s’ha realitzat la
transmissió de la llicència al meu favor.
SEGON. Que havent procedit al depòsit de la corresponent taxa [segons es regula en la Ordenança fiscal

corresponent].
TERCER. Que tenint en compte les següents dades:
TRANSMITENT/ACTIVITAT:
—
—
—
—

Nom del transmitent:
NIF del transmitent:
Emplaçament de l’activitat:
Descripció de l’activitat:

ADQUIRENT:
— Nom de l’adquirent:
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— NIF de l’adquirent:
— Domicili fiscal:
— Població: ___________________________________. Província: _______________. C. P.: ________.
QUART. Que el nou titular manifesta la seua conformitat amb les obligacions, responsabilitats i drets
establerts en la llicència ambiental.
QUINT. Que, a la present comunicació s’adjunta el [títol/document] en virtut del qual s’ha produït el
canvi de titularitat de la llicència núm. ______.
Per tot l’exposat,
COMUNICA1
La transmissió de la titularitat de la llicència ambiental núm. ________, a favor
___________________________________________________________________ [nom del nou titular] 2.

de

_____________________________________, a ____ de __________ de 20___
Firma del sol·licitant3,

Signat: __________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’ AJUNTAMENT DE FONTANARS DELS ALFORINS

1

Segons l’article 16 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat y Control Ambiental
d’Activitats a la Comunitat Valenciana, el canvi de titularitat de l’activitat deurà ser comunicat pel nou titular a l’òrgan
substantiu ambiental competent en funció de l’instrument d’intervenció a que es subjecte l’activitat, devent efectuarse per escrit en el termini màxim d’un mes des de que s’haguera formalitzat la transmissió, acompanyant títol o
document admissible en dret que l’acredite.
2
La comunicació de la transmissió de la titularitat efectuada pel nou titular es independent de la contemplada com a
obligació de l’anterior titular a l’article 5.e de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat
y Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana.
L’incompliment per l’anterior o el nou titular de la seua respectiva obligació de comunicació, es considera infracció
greu conforme al previst en el 93.3, lletra g, de la Llei 6/2014, de 25 de juliol.
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