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Solicitud de Cambio de Titularidad de Comunicación Ambiental y/o Licencia Ambiental
Sol·licitud de Canvi de Titularitat de Comunicació Ambiental i/o Llicència Ambiental
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE / DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT
Nombre y Apellidos / Nom i cognoms

DNI / DNI

Domicilio / Adreça

C. Postal / C. Postal

Municipio / Municipi

Teléfono / Telèfon

Correo electrónico / Adreça electrònica

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE:/EN NOM I REPRESENTACIÓ DE:

Interesa aviso telefónico / Interessa avís telefònic

CIF/ CIFI

Interesa aviso al email / Interessa avís al email

Hechos y razones / Fets i raons
Que he adquirido la titularidad sujeta a régimen de Comunicación Ambiental / Licencia Ambiental cuyas características son las siguientes
Que he adquirit la titularitat subjecta a règim de Comunicació Ambiental / Llicència Ambiental les característiques de la qual són les següents
Nº expediente de licencia de apertura o Comunicación Ambiental
objeto de transmisión
Nº expedient de llicència d'obertura o Comunicació Ambiental
objecte de transmissió
Nª de expediente última transmisión (en su caso)
Nª d'expedient última transmissió (si és el cas)

Transmisión de Licencia Ambiental con Licencia de Apertura
Transmissió de Llicència Ambiental amb Llicència d'Obertura
Transmisión de Declaración Responsable de Comunicación Ambiental
Transmissió de Declaració Responsable de Comunicació Ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / DADES DE L'ACTIVITAT
Emplazamiento / Emplaçament

Descripción de la Actividad / Descripció de l'Activitat

Referencia catastral/Referència cadastral

DATOS DEL ANTERIOR TITULAR / DADES DE L'ANTERIOR TITULAR
Nombre/Razón social/Nom/Raó Social

Firma del anterior titular / Firma de l'anterior titular

DNI/ NIF

Domicilio / Adreça

Municipio / Municipi

C. Postal / C. Postal

DATOS DEL NUEVO TITULAR / DADES DEL NOU TITULAR
Firma del nuevo titular / Firma del nou titular

Nombre/Razón social/Nom/Raó Social

DNI/ NIF

Domicilio / Adreça

Municipio / Municipi

C. Postal / C. Postal

Fecha y Firma del Solicitante / Data y firma del Sol·licitant

Requena, a ____________________________

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE REQUENA.
Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Requena, cuya finalidad es gestionar las petición/es manifestada/s en el presente
documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le informamos que sus datos serán
objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, bien enviando una solicitud por
escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., dirigida al Ayuntamiento de Requena, Calle Consistorial 2, CP 46340 Requena (Valencia), o bien mediante la entrega
personal de la solicitud ante el Ayuntamiento con la exhibición del D.N.I. Original.
Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Requena, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en este
document.
La no-comunicació de les dades i entrega dels documents adjunts pot provocar la no-atenció de la sol·licitud efectuada. L’informem que les seues dades seran objecte de
cessió als organismes públics als quals siga necessari facilitar-les per a poder gestionar la seua sol·licitud. D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada d'una
fotocòpia del seu DNI, dirigida a l'Ajuntament de Requena, Carrer Consistorial 2, CP 46340 Requena (València), o bé per mitjà de l'entrega personal de la sol·licitud davant
de l'Ajuntament amb l'exhibició del DNI original.

Documentos que debe adjuntar a la Comunicación de Cambio de
Titularidad de Comunicación Ambiental y/o Licencia Ambiental

Documents que ha dádjuntar a la Comunicació de Canvi de
Titularitat de Comunicació Ambiental i/o Llicència Ambiental

En el caso de ser la persona interesada una sociedad, fotocopia
de la escritura de constitución de la misma, y de los poderes de
representación de quien firme la solicitud.

En el cas de ser la persona interessada una societat, fotocòpia de
l'escriptura de constitució de la mateixa, i dels poders de
representació de qui ferm la sol·licitud.

En el caso de que las personas interesadas, estuvieran constituidas
como comunidad de bienes, copia del contrato constitutivo de
dicha comunidad, suscribiendo la instancia la totalidad de la
comunidad o quienes ostenten la representación de ésta, siempre
que se acredite su representación.

En el cas que les persones interessades, estigueren constituïdes com
a comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita
comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o els
que ostenten la representació d'esta, sempre que s'acredite la seua
representació

Fotocopia del D.N.I. de la persona cedente. Si el/la anterior titular
es:

Fotocòpia del D.N.I. de la persona cedent. Si l'anterior titular és:

- Una sociedad, deberá suscribir la cesión su legal representante,
aportando fotocopia de los poderes de representación, con el
original para su cotejo.
- Una comunidad de bienes, deberán suscribir la cesión toda la
comunidad o quien ostente la representación de ésta,
aportando copia del contrato constitutivo de la comunidad y
de los poderes de representación en su caso.

- Una societat, haurà de subscriure la cessió el seu legal
representant, aportant fotocòpia dels poders de representació,
amb l'original per al seu confrontació.
- Una comunitat de béns, hauran de subscriure la cessió tota la
comunitat o qui ostente la representació d'esta, aportant còpia
del contracte constitutiu de la comunitat i dels poders de
representació si és el cas.

Copia del documento notarial o privado en cuya virtud se haya
producido la transmisión del título habilitante

Còpia del document notarial o privat en la virtut del qual s'haja
produït la transmissió del títol habilitant

Justificante del ingreso previo de pago de la tasa e impuesto
correspondiente

Justificant de l'ingrés previ de pagament de la taxa i impost
corresponent

En caso de fallecimiento del/de la anterior titular:

En cas de defunció de l'anterior titular:

- Si hubiera testamento, copia del testamento y original para su
cotejo, escritura de partición de herencia y renuncia de las
demás personas heredadas a favor de la nueva titular.

- Si hi ha testament, còpia del testament i original per al seu
confrontació, escriptura de partició d'herència i renúncia de les
altres persones heretades a favor de la nova titular.

- Si no hubiera testamento, certificado de defunción, certificado
de la Dirección General de Registros y Notariado de Últimas
Voluntades, declaración judicial o notarial de las personas
herederas y renuncia de las demás personas herederas a favor
de la nueva titular.

- Si no hi ha testament, certificat de defunció, certificat de la
Direcció General de Registres i Notariat d'Últimes Voluntats,
declaració judicial o notarial de les persones hereves i renúncia
de les altres persones hereves a favor de la nova titular

Artículo 71 bis. Declaración responsable y comunicación previa.. Ley 30/1992, de
26 de noviembre LRJAP y PAC
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el
documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su
ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se
compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de
manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.
2. A l'efecte d'esta Llei, s'entendrà per comunicació prèvia aquell document per
mitjà del que els interessats informen de l'Administració Pública competent les
seues dades identificatives i la resta de requisits exigibles per a l'exercici d'un dret
o l'inici d'una activitat, d'acord amb el que establix l'article 70.12. A l'efecte d'esta
Llei, s'entendrà per comunicació prèvia aquell document per mitjà del que els
interessats informen de l'Administració Pública competent les seues dades
identificatives i la resta de requisits exigibles per a l'exercici d'un dret o l'inici d'una
activitat, d'acord amb el que establix l'article 70.1
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los
efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y
permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o
bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de
las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las
Administraciones Públicas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá
presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la
legislación correspondiente lo prevea expresamente.
4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable o comunicación
previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho
o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un
nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas
sectoriales de aplicación.
5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y
actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación previa, los
cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán
presentar a distancia y por vía electrónica.

Article 71 bis. Declaració responsable i comunicació previa.. Llei 30/1992, de
26 de novembre LRJAP i PAC
1. A l'efecte d'esta Llei, s'entendrà per declaració responsable el document
subscrit per un interessat en el que manifesta, davall la seua responsabilitat,
que complix amb els requisits establits en la normativa vigent per a accedir al
reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la
documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu
compliment durant el període de temps inherent al dit reconeixement o
exercici. Els requisits a què es referix el paràgraf anterior hauran d'estar
arreplegats de manera expressa, clara i precisa en la corresponent
declaració responsable.
2. A l'efecte d'esta Llei, s'entendrà per comunicació prèvia aquell document
per mitjà del que els interessats informen de l'Administració Pública
competent les seues dades identificatives i la resta de requisits exigibles per a
l'exercici d'un dret o l'inici d'una activitat, d'acord amb el que establix l'article
70.1
3. Les declaracions responsables i les comunicacions prèvies produiran els
efectes que es determinen en cada cas per la legislació corresponent i
permetran, amb caràcter general, el reconeixement o exercici d'un dret o bé
l'inici d'una activitat, des del dia de la seua presentació, sense perjuí de les
facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les
Administracions Públiques. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, la
comunicació podrà presentar-se dins d'un termini posterior a l'inici de
l'activitat quan la legislació corresponent ho preveja expressament.
4. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol
dada, manifestació o document que s'acompanye o incorpore a una
declaració responsable o a una comunicació prèvia, o la no presentació
davant de l'Administració competent de la declaració responsable o
comunicació prèvia, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici
del dret o activitat afectada des del moment que es tinga constància de tals
fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què
haguera lloc.
Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declare tals
circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la
situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a
l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou
procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat,
tot això d'acord amb els termes establits en les normes sectorials d'aplicació.
5. Les Administracions Públiques tindran permanentment publicats i
actualitzats models de declaració responsable i de comunicació prèvia, els
quals es facilitaran de forma clara i inequívoca i que, en tot cas, es podran
presentar a distància i per via electrònica.

