
DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL TRÀMIT G00045 
DOCUMENTACIÓ QUE ES TROBA EN PODER DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA O POT CONSULTAR-SE TELEMÀTICAMENT A 
TRAVÉS DE PLATAFORMES D'INTERMEDIACIÓ DE DADES PRÈVIA AUTORITZACIÓ 
 (2) Indicació del número de liquidació de la taxa d'obertura corresponent, segons Ordenança fiscal reguladora de la taxa 

per prestació del servei de concessió de llicències d'obertura d'establiments (BOP núm. 146, de 22/06/2011) 
Si la presentació del tràmit es realitza telemàticament, la liquidació es remetrà a través de la seu electrònica, una vegada 
iniciat el procediment. 
 (3) Document d'identitat de la persona interessada i, en el seu cas, del representant, o autorització per a la comprovació 

de la veracitat de les dades mitjançant consulta telemàtica, art. 9 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
 (1) En el cas d'actuar a través de representant haurà d'acompanyar poder de representació vigent o indicar la data i 
registre d'entrada en el qual es va aportar prèviament, segons art. 5 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques 

OBLIGATÒRIAMENT 
 Document de conformitat signat per transmissor i adquirent. Model GD0006 
 Model 036 / 037 - Declaració censal d'alta o modificació del cens d'empresaris i retenidors del municipi de Gandia. 
 Certificació de revisió de les instal·lacions de protecció contra incendis (extintors, detecció i alarma, BIE’s, etc) 

 Escriptura de propietat de l'establiment o contracte de lloguer de l'establiment que acredite l'interés legítim per a 
desenvolupar l'activitat. 

SEGONS EL CAS 
 Certificat de l'última revisió de la instal·lació de gas subscrit per instal·lador autoritzat i diligenciat per l'empresa 

subministradora, en cas que procedisca. La data d'emissió serà inferior a 5 anys. 
 Certificat favorable d'inspecció de la instal·lació elèctrica per part d'un Organisme de Certificació Acreditada (OCA) 

segons estableix l’ITC BT 28 del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, per la qual s'aprova el Reglament electrotècnic de 
baixa tensió. Com a hotels, aparcaments per a més de 5 vehicles, tallers de reparació de vehicles, centres d'ensenyament 
(>50 persones), comerços (>50 persones), oficines (>50 persones), etc. La data d'emissió serà inferior a 5 anys. 

 En  cas d'activitats productores de residus, còpia de la comunicació prèvia per part del nou titular d'inici d'activitats de 
producció de residus, segons disposa l'art. 39 de la Llei 22/211, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

 En el cas de tallers, la Inscripció en el Registre Integrat Industrial de la Conselleria d'Economia, Indústria i Ocupació. 
 Modificació de la titularitat de les autoritzacions que siguen obligatòries per al funcionament de l'activitat segons la 

normativa sectorial que li siga aplicable (clíniques, mútues, òptiques, farmàcies, estancs, administració de loteria, etc) 
 Altres documents que siguen obligatoris segons la normativa sectorial que li siga aplicable (perruqueries, tatuatges, etc) 

• Llei 22/211, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
• Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
• Real Decreto 842/2002, de 2 d'agost, per la qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió
• Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de concessió de llicències d’obertura d’establiments

(BOP nº 146, de 22/06/2011)
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EN EL CAS DE DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL 

MENJARS PER A PORTAR 

  Certificat d'aïllament acústic  i  sorolls  transmesos segons disposa  l'art. 20.4 de  l'Ordenança municipal de sorolls  i 

vibracions. 

  Certificat de la instal∙lació del gas subscrit per l'instal∙lador autoritzat i diligenciat per l'empresa subministradora, si 

escau. 

CARNISSERIES / PESCATERIES 

  Certificat d'aïllament acústic  i  sorolls  transmesos segons disposa  l'Art. 20.4 de  l'Ordenança municipal de sorolls  i 

vibracions. 

NETEJA EN SECO (SUPERFÍCIE < 500 m2) 

  Còpia de la Inscripció en el registre d'Instal∙lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre la 

limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades activitats, segons 

disposa Ordre de 21 de maig de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge. 

  Còpia de la comunicació prèvia d'inici d'activitats de producció de residus segons disposa l'art. 39 de la Llei 22/2011, 

de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

CLÍNIQUES DE PODOLOGIA, MEDICINA ESTÈTICA I ALTRES ACTIVITATS SANITÀRIES QUE PRODUÏSQUEN RESIDUS SANITARIS 

  Còpia de l'Autorització Sanitària i Registre Autonòmic de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de la Conselleria de 

Sanitat  segons disposa  el Decret  157/2014,  de  3 d'octubre,  del  Consell,  pel  qual  s'estableixen  les  autoritzacions 

sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat. 

  Còpia de la comunicació prèvia d'inici d'activitats de producció de residus segons disposa l'art. 39 de la Llei 22/2011, 

de 28 de  juliol, de residus  i  sòls contaminats o declaració responsable signada pel  titular de  l'activitat que no es 

generen residus perillosos. 

TATUATGES I PÍRCINGS 

  Còpia de la comunicació prèvia d'inici d'activitats de producció de residus segons disposa l'art. 39 de la Llei 22/2011, 

de 28 de  juliol, de residus  i  sòls contaminats o declaració responsable signada pel  titular de  l'activitat que no es 

generen residus perillosos. 

  Quant a l'equip d'esterilització:  

A) Certificat de validació de l'equip subscrit per tècnic competent d'empresa acreditada per a realitzar aquest control.  

B) Llibre de registre dels controls i revisions de l'equip.  

C) Pla de manteniment preventiu de l'equip. 

El personal que realitza tatuatges o micropigmentació en l'establiment aportarà: 

  Còpia de la titulació de Tècnic Superior en Estètica o acreditar la superació dels corresponents cursos de formació 

homologats per la Conselleria de Sanitat o l'entitat que haja delegat per a aquesta atribució. 

  Cartilla  personal  de  vacunació:  Hepatitis  B  i  Tètanus  o  certificat  emés  pel  centre  de  salut  pública  en  el  qual  es 

justifique estar en possessió de les vacunes indicades. 

  En el cas que el material de tatuatge i micropigmentació siga d'un sol ús, s'aportarà declaració jurada signada per 

cada aplicador com que el material que utilitza és d'un sol ús. 

  Relació dels pigments utilitzats i declaració jurada signada per cada aplicador com que els pigments utilitzats estan 

homologats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris. 

TALLERS DE REPARACIÓ D'AUTOMÒBILS (NO INCLOUEN ELS TALLERS QUE REALITZEN OPERACIONS DE PINTURA I/O 
TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES QUE ES TRAMITARAN COM A LLICÈNCIES AMBIENTALS) 

  Certificat d'aïllament acústic  i sorolls  transmesos segons disposa  l'Art. 20.4 de  l'Ordenança municipal de Sorolls  i 

Vibracions. 

  Còpia de l'autorització de posada en marxa per part del Servei Territorial d'Indústria i Energia. 

  Còpia de la comunicació prèvia d'inici d'activitats de producció de residus segons disposa l'art. 39 de la Llei 22/2011, 

de 28 de  juliol, de residus  i  sòls contaminats o declaració responsable signada pel  titular de  l'activitat que no es 

generen residus perillosos. 

OFICINES BANCÀRIES / JOIERIES I COMPRA /VENDA D'OR 

  Autorització de la Delegació de Govern per a l'obertura de l'establiment, d'acord amb el que disposa l'art. 136 del 

Reial decret 2364/1994 de 9 de desembre, modificat parcialment pel Reial decret 1123/2001 i l'Orde INT/317/2011. 
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EN EL CAS DE COMUNICACIÓ ACTIVITAT INNÒCUA 

PERRUQUERIES I CENTRES D'ESTÈTICA 

  Titulació  corresponent  de  formació  professional  específica  o  títol  equivalent  que  habilite  per  a  l'exercici  de 

l'activitat, o haver superat els cursos específics homologats per la Conselleria de Sanitat. 

  Comunicació prèvia d'inici d'activitats de producció de residus segons disposa l'art. 39 de la Llei 22/2011, de 28 de 

juliol,  de  residus  i  sòls  contaminats o declaració  responsable  signada pel  titular de  l'activitat que no es  generen 

residus perillosos. 

ÒPTICA 

  Autorització administrativa dels establiments d'òptica a la Comunitat Valenciana segons disposa el Decret 41/2002, 

del 5 de març, del Govern valencià. 

AUDIOPRÒTESIS 

  Autorització administrativa dels establiments d’audiopròtesis a  la Comunitat Valenciana segons disposa el Decret 

166/2007, de 2 d'octubre, de requisits dels establiments d’audiopròtesis. 

FARMÀCIA 

  Autorització administrativa de la Conselleria de Sanitat per a l'obertura d'una oficina de farmàcia segons l'Ordre de 

15 d'abril de 2002 que desenvolupa el Decret 187/2001. 

CLÍNIQUES FISIOTERÀPIA, LOGOPÈDIA, PSICOLOGIA, NUTRICIÓ I ALTRES ACTIVITATS SANITÀRIES QUE NO PRODUÏSQUEN 
RESIDUS SANITARIS 

  Còpia de l'Autorització Sanitària i Registre Autonòmic de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de la Conselleria 

de Sanitat segons disposa el Decret 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les autoritzacions 

sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat. 

  Comunicació prèvia de l'inici d'activitats de producció de residus segons l'art. 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, 

de residus i sòls contaminants o declaració responsable signada pel titular de l'activitat que no es generen residus 

perillosos. 

ADMINISTRACIONS DE LOTERIA 

  Autorització administrativa de  l'administració de  loteria  i  apostes de  l'estat  a  través de  l'Organisme Nacional de 

Loteries i Apostes de l'Estat (ONLAE) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

ESTANCS 

  Concessió  administrativa  per  a  la  venda  al  detall  de  labors  del  tabac  emesa  pel  Comissionat  per  al  mercat  de 

Tabacs. 

OFICINES BANCÀRIES / JOIERIES I COMPRA /VENDA D'OR 

  Autorització de la Delegació de Govern per a l'obertura de l'establiment, d'acord amb el que disposa l'art. 136 del 

Reial  decret  2364/1994  de  9  de  desembre,  modificat  parcialment  pel  Reial  decret  1123/2001  i  l'Orde 

INT/317/2011. 

LLOGUER DE BICICLETES O ALTRES VEHICLES 

  Pòlissa  d'assegurança  de  responsabilitat  civil  que  cobrisca  els  usuaris  en  la  via  pública  i  còpia  del  rebut  de 

pagament. 

 



 

DECLARACIÓ RESPONSABLE I COMUNICACIÓ PRÈVIA 
CANVI DE TITULARITAT LLICÈNCIA ACTIVITATS 

(ACTIVITATS SOMETSES A LA LLEI 6/2014) 
 

 
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA (NOU TITULAR)  
Nom *  
Primer cognom *  NIF/NIE  
Segon cognom  Telèfon  
 
DADES DE LA  PERSONA REPRESSENTANT (si escau, aportar document acreditatiu de la representació) 
Nombre  
Primer cognom  NIF/NIE  
Segon cognom  Telèfon  
 

(1) APORTA ACREDITACIÓ  
APORTADA PRÈVIAMENT:  DATA  REGISTRE  

     

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ *  Electrònica  Paper 

C/Av./Plaç
a  

 Província  

Municipi  C.P.  
Correu @  
En prestar el seu consentiment perquè l'Ajuntament de Gandia realitze notificació telemàtica, haurà de comparéixer electrònicament en la 
seu: gandia.sedelectronica.es, mitjançant qualsevol mitjà de signatura electrònica. 
 
DADES DE LA PERSONA QUE TRANSMET (ANTERIOR TITULAR) 
Nom *  
Primer cognom *  NIF/NIE *  
Segon cognom  Telèfon  
    
DADES DE L’ACTIVITAT * 
Número d’expedient o registre d’entrada    
Nom comercial nou  
Referència cadastral  Aforament  
Descripció de l’activitat  

 
   
DECLARA    
La persona adquirent dels drets DECLARA sota la seua responsabilitat: 
 Que compleix els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent per a l'exercici de 

l'activitat, que posseeix la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el 
seu compliment durant el període de temps que dura l'exercici de l'activitat. 

 Que coneix i assumeix les obligacions, les responsabilitats i els drets que es deriven de l'exercici de 
l'activitat que es desenvoluparà. 

 Que es mantenen les condicions i característiques de l'activitat i l'establiment que seran objecte de 
conformitat i aprovació, i que es compromet a comunicar qualsevol modificació substancial que 
afecte les condicions descrites en la present declaració. 

 Que l'activitat no crea situacions de perill per a la seguretat i integritat física de les persones i el 
medi ambient, ni suposa una pertorbació rellevant de la convivència que afecte de manera greu, 
immediata i directa a la tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims d'altres persones o al normal 
desenvolupament de les activitats. 
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 Que soc coneixedor i ACCEPTE EXPRESSAMENT que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter 

essencial, en qualsevol dada, manifestació o documenta declarat determinarà la IMPOSSIBILITAT 
DE CONTINUAR AMB L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT, des que l'Ajuntament de Gandia tinga constància 
dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguen. 

 Que autoritze els Serveis Tècnics municipals a la comprovació de l'adequació del contingut 
d'aquesta comunicació. 

 Que aporte l'autorització del canvi de titularitat de l'anterior titular. 

I com a nou titular COMUNIQUE que continuaré l'exercici de l'activitat. 
 
COMUNICA 
El canvi de titularitat de la llicència d'obertura a favor de la persona interessada. 
 
(2) NÚM. LIQUIDACIÓ TAXA D’OBERTURA   
No serà necessari aportar el justificant de pagament sempre que indique el número de la liquidació pagada. 
Si la presentació del tràmit es realitza telemàticament, el Departament d'Activitats notificarà la liquidació electrònicament, 
una vegada iniciat el procediment. 
 
 
CONSENTIMENTS I PROTECCIÓ 
 HE SIGUT INFORMAT/A que l'Ajuntament de Gandia tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la 

documentació que l'acompanya, per a la realització d'actuacions administratives. 
Informació bàsica Protecció de Dades 
Responsable Ajuntament de Gandia 
Finalitat Tramitar Llicències Ambientals. 
Legitimació Compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat. 
Destinataris Se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques. No hi ha previsió de transferència a tercers països. 
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació addicional. 
Informació addicional Protecció de Dades 
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en l’adreça següent:  

www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513 
 

Delegada de Protecció de Dades     protecciodedades@gandia.org 96 295 98 00 

LLOC I DATA 
 

 

AUTORITZACIÓ per a presentar el tràmit 
IMPRESCINDIBLE aportar còpia del DNI de a persona interessada, en el cas 
d'autoritzar a presentar el tràmit. 

FIRMA de la persona interessada: La persona interessada autoritza: 
 Nom i cognoms:  

 
NIF:  

 
FIRMA de la persona autoritzada: 
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Sra. Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de Gandia 
  www.gandia.org    gandia.sedelectronica.es @  ajuntament@gandia.org   Plaça Major, 1 46701 Gandia   96 295 98 00 

 

mailto:ajuntament@gandia.org
http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=513
mailto:protecciodedades@gandia.org

	G00045-CANVI DE TITULARITAT LLICENCIA ACTIVITATS-V
	Escriptura de propietat de l'establiment o contracte de lloguer de l'establiment que acredite l'interés legítim per a desenvolupar l'activitat.

	DOCUMENTACIO DRA-V
	DOCUMENTACIO CAI-V2

