AJUNTAMENT DE BERGA

MODEL - SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA
1. DADES DEL TRANSMITENT I TITULAR ACTUAL DE L’ACTIVITAT
Dades del titular:
Nom i
cognoms
o raó social

NIF

Representant:
Nom i
cognoms
o raó social

NIF

Adreça de notificacions:

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 • berga@ajberga.cat

Adreça

Telèfon

Fax

E-mail

2. DADES DE LA PERSONA A FAVOR DE LA QUAL ES FA LA TRANSMISSIÓ

Dades del titular:
Nom i
cognoms
o raó social

NIF

Representant:
Nom i
cognoms
o raó social

NIF

Adreça de notificacions:
Adreça

Telèfon

Fax

E-mail

AJUNTAMENT DE BERGA

3. SOL.LICITO A L’AJUNTAMENT DE BERGA LA TRANSMISSIÓ DE L’ACTIVITAT SEGÜENT:

Nom

NIF

Adreça

Telèfon

Fax

E-mail

Referència cadastral

Activitat principal

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 • berga@ajberga.cat

Epígraf IAE

4. EXPOSEM
Primer.- Que volem que l’Ajuntament resti assabentat de la transmissió de l’activitat indicada a l’apartat
anterior i per això adjuntem amb aquesta sol·licitud la següent documentació:
•
•
•

Document formalitzat entre les persones que presenten aquesta sol·licitud que acredita la
subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de l’autorització atorgada.
Còpia del NIF o DNI del titular
Autoliquidació de les taxes corresponents

Segon.- Que un cop es resti assabentat de la present transmissió s’haurà de procedir a donar de baixa en
l’exercici de l’activitat a la persona transmitent i donar d’alta a la persona a favor de la qual es transmet
l’autorització.
Tercer.- Que un cop es resti assabentat de la present transmissió s’haurà de procedir a donar de baixa com
a subjecte passiu en el padró de la taxa per la prestació del servei de recollida de residus comercials a la
persona transmitent i donar d’alta a la persona a favor de la qual es transmet l’autorització.

5. SOL· LICITEM
Que es procedeixi a la tramitació de la present sol· licitud amb les condicions i en els termes previstos a la
diferent normativa d’aplicació.

Berga, ____ de/d' _________________ de 20____

Signatura
(anterior titular)

Signatura
(nou titular)

IL·LM./A SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE BERGA

AJUNTAMENT DE BERGA

DECLARACIÓ RESPONSABLE

____________________________________________________, major d’edat, en representació
de _______________________________________, i amb domicili a efectes de notificacions a
_____________________________________________, número_________, al terme municipal
de __________________, CP_________, telèfon_____________, amb DNI ______________
EXPOSA:
Que desitja exercir una activitat consistent en ___________________________________
_______________________________________________________________________, situada a
________________________________________________________________, la qual és subjecta
al règim de comunicació prèvia. I d’acord amb el que estableixen les normes vigents, DECLARO DE

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 • berga@ajberga.cat

FORMA RESPONSABLE que assumeixo la responsabilitat de disposar de tots els documents que
acrediten el compliment de la normativa municipal i sectorial vigent aplicable, i que els següents
punts:
-

Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a
presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents a comunicacions i/o notificacions.
Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la
comunicació prèvia i/o notificacions.
Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta si
és el cas.
Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que
responen de l’activitat a nom del nou titular.

Berga, a ____ de/d' _____________________ de 20____

El Peticionari

AJUNTAMENT DE BERGA

AUTOLIQUIDACIÓ
Emplaçament activitat objecte canvi de nom
Tipus de via

Nom

Taxa

(50,00.- euros o 100,00.-euros)

Núm

Per part de l’interessat s’ha ingressar la quantitat total

Tresoreria de l’Ajuntament

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 • berga@ajberga.cat

Berga, _____ de/d' ___________________de 20____

Signatura de l’interessat

IL.LM./A SR./SRA. ALCALDE/SSA DE BERGA

Per la tramitació del canvi de nom d’una activitat
50,00.- euros

Quan l’establiment es trobi ubicat en el Casc Antic dins l’àmbit delimitat pel Pla
de Barris
Per la resta del municipi

100,00.- euros

