
Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I     

Ajuntament de Cocentaina

COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT SUBJECTA A LA LLEI 14/2010 D'ESPECTACLES 
PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS 

(Bars, cafeteries, pubs, restaurants, etc.)

1. Dades del nou titular de l'activitat

 Nom i cognoms:  Document d'identitat: 

Document d'identitat: 

En representació de nom i cognoms o raó social):  

Telèfon:Municipi:  Província: Codi Postal:

Fax:  Correu electrònic:  

 NOTIFICACIONS (Triar una opció):
 Rebre les notificacions electrònicament (necessària la signatura digital). Correu electrònic d'avís:

 Rebre les notificacions en paper al domicili:

Província:Població:Codi Postal:

davant Vé. compareix i EXPOSA:

2. Activitat:

3. Emplaçament:

De conformitat amb el que disposa l'article 12 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, 
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i assabentat/-ada de les advertències 
indicades a continuació,  COMUNIQUE que, tal com acredite mitjançant la documentació que adjunte, he adquirit 
la titularitat de l'activitat descrita, i manifeste la meua conformitat amb les obligacions, responsabilitats i drets 
establits o derivats de l'instrument d'intervenció ambiental corresponent.

Cocentaina, d de

ALCALDÍA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA

            Signatura de l'anterior titular,                                                                                     Signatura de l'actual titular,



DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA 
(Assenyalar amb una X les caselles corresponents)

Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I     

Ajuntament de Cocentaina

 Fotocòpia del Document d'Identitat del sol·licitant i del representant en el seu cas.

 Fotocòpia del poder de representació, quan s'actue en nom d'altra persona.

 Fotocòpia de l'escriptura de constitució o modificació, del poder de representació i de la targeta del 
CIF, quan es tracte de persones jurídiques.

 Títol o document admisible que acredite el canvi de titularitat de l'activitat.

 Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.

 Fotocòpia del justificant d'alta en cens d'obligats tributaris de l'AEAT i en l'Impost sobre Activitats 
Econòmiques del nou titular en el seu cas.

 Altres

 Certificat instal·lacions de protecció contra incendis i contracte de manteniment.

 Certificat de la revisió de GLP Butà, propà, etc.

 Certificat de segur de responsabilitat civil segons model regulat en el Decret 52/2010, de 26 de 
març del Consell.

 Carnet de manipulador d'aliments o certificat equivalent, de tots els treballadors.

 Acreditació de la inscripció de l'establiment en el Registre sanitari (excepte pubs).



INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
  
Responsable del tractament: Ajuntamento de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registre General. Plaça de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalitat: Gestió d'activitats. 
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es realitza en 
interés públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú. 
Destinataris: Les dades podran ser cedides y/o comunicades a les entitats públiques y/o privades competents i/o 
intervinents en la matèria, i en els supostos previstos per la Llei. 
Drets: Qualsevol persona té dret a obtindre informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades 
personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al 
tractament de les seues dades i portabilitat de dades tal i com es detalla en la "Informació Addicional". 
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent 
direcció: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6   

  
  

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 

Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I     

Ajuntament de Cocentaina

Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      

Preste el meu consentiment per a que l'entitat realitze consultes de les dades del sol·licitant/representant 
que disposen altres administracions a traves dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de 
dades.

Signatura:

A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 


Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 6703820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I     
Ajuntament de Cocentaina
COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT SUBJECTA A LA LLEI 14/2010 D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS
(Bars, cafeteries, pubs, restaurants, etc.)
1. Dades del nou titular de l'activitat
 Nom i cognoms:  
Document d'identitat: 
Document d'identitat:  
En representació de nom i cognoms o raó social):  
Telèfon:
Municipi:  
Província:  
Codi Postal:
Fax:  
Correu electrònic:  
 NOTIFICACIONS (Triar una opció):
Província:
Població:
Codi Postal:
davant Vé. compareix i EXPOSA:
2. Activitat:
3. Emplaçament:
De conformitat amb el que disposa l'article 12 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i assabentat/-ada de les advertències indicades a continuació,  COMUNIQUE que, tal com acredite mitjançant la documentació que adjunte, he adquirit la titularitat de l'activitat descrita, i manifeste la meua conformitat amb les obligacions, responsabilitats i drets establits o derivats de l'instrument d'intervenció ambiental corresponent.
Cocentaina,
d
de
ALCALDÍA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA
            Signatura de l'anterior titular,                                                                                     Signatura de l'actual titular,
DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA
(Assenyalar amb una X les caselles corresponents)
Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 6703820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I     
Ajuntament de Cocentaina
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Responsable del tractament: Ajuntamento de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registre General. Plaça de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalitat: Gestió d'activitats.
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es realitza en interés públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.
Destinataris: Les dades podran ser cedides y/o comunicades a les entitats públiques y/o privades competents i/o intervinents en la matèria, i en els supostos previstos per la Llei.
Drets: Qualsevol persona té dret a obtindre informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al tractament de les seues dades i portabilitat de dades tal i com es detalla en la "Informació Addicional".
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent direcció: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6  
 
 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 
Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 6703820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I     
Ajuntament de Cocentaina
Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
Preste el meu consentiment per a que l'entitat realitze consultes de les dades del sol·licitant/representant que disposen altres administracions a traves dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de dades.
Signatura:
A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
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