Dades personals
CEDENT

SOL·LICITUD DE CANVI DE NOM DE LLICÈNCIA
Nom de la persona CEDENT

NIF/CIF

Nom del representant

NIF

Adreça per a notificacions

Núm.

Codi postal

Planta

Pis

Població

Adreça correu electrònic

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Dades personals
CESSIONARI

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre. A tal efecte, facilito en la present comunicació el correu electrònic.
Declaro, sota la meva responsabilitat, que renuncio a la titularitat de la llicència concedida
Nom de la persona CESSIONÀRIA

NIF/CIF

Nom del representant

NIF

Adreça per a notificacions

Núm.

Codi postal

Planta

Pis

Població

Adreça correu electrònic

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Dades de l’obra i de la
llicència CEDIDA

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre. A tal efecte, facilito en la present comunicació el correu electrònic.
Accepto com a propis la llicència cedida amb tots els drets i deures que se’n derivin
Carrer

Número

Urbanització
Descripció de l’obra
Número d'expedient de la llicència cedida

En relació als drets derivats de les fiances dipositades, acordem (indicar el que correspongui):
Cedir al nou titular el dret de la devolució de les fiances dipositades en l’expedient (1)
No cedir el dret de la devolució de les fiances dipositades, que es retornaran al seu titular un cop dipositades les noves
fiances per idèntic import o un cop finalitzades les obres
I per deixar constància de la nostra mútua conformitat signem la present declaració, a Vallirana, el _____ de
_________________ de _______.

El Cedent

(1)

El Cessionari

En el supòsit que la fiança s’hagi dipositat mitjançant aval bancari, s’ha de presentar el consentiment de l’entitat bancària
conforme avala el nou titular
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