
Departament de Llicencies d’Activitats
Plaça de la Vila, nº17

07260 – Porreres

CANVI DE TITULAR D'ACTIVITAT

QUI HO POT SOL·LICITAR? 

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

Si hi ha firma de qui cedeix l'activitat:

1. Sol·licitud de transmissió de llicencia d’activitat

2. Fotocòpia del document d'identitat del nou titular.

3. Fotocòpia del document d'identitat de qui cedeix l'activitat.

4. Si qui cedeix l'activitat o el nou titular és una persona jurídica, una comunitat de

béns o una comunitat de propietaris, s'ha d'aportar una fotocòpia del document que

acrediti la seva representació.

5. Declaració jurada o promesa anterior titular de no modificacions substancials. 

Si no hi ha firma de qui cedeix l'activitat:

1. Sol·licitud de transmissió de llicencia d’activitat.

2. Fotocòpia del document d'identitat del nou titular.

3. Si el nou titular és una persona jurídica, una comunitat de béns o una comunitat de

propietaris,  s'ha  d'aportar  una  fotocòpia  del  document  que  acrediti  la  seva

representació.

4. S'ha de justificar l'explotació de l'activitat presentant una fotocòpia d'un document

que acrediti el seu dret (contracte de lloguer, alta a l'impost d'activitats econòmiques

-IAE-,  acta  de  constitució  de  comunitat  de  propietaris  si  es  tracta  d'un  garatge,

aparcament o gual, etc.).

5. Certificat  emès  per  tècnic/ca  competent  que  acrediti  que  no  s'han  efectuat

modificacions substancials a l'activitat d'acord amb l'actual la Llei 7/2013, de 26 de

novembre,  de règim jurídic  d’instal·lació,  accés  i  exercici  d’activitats  a  les  Illes

Balears i les seves posteriors modificacions. 
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Departament de Llicencies d’Activitats
Plaça de la Vila, nº17

07260 – Porreres

CANVI DE TITULAR D'ACTIVITAT

NORMATIVA

 Llei  7/2013, de 26 de novembre,  de règim jurídic  d’instal·lació,  accés i  exercici

d’activitats a les Illes Balears i posteriors modificacions. 

 Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de serveis de les

corporacions locals (article 13).

 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques

i del procediment administratiu comú.

 Normes subsidiàries de Porreres, publicades al BOCAIB Núm. 27 26-02-1998.

 Ordenances municipals especifiques.

REQUISITS - Ser el nou explotador de l'activitat 

OBSERVACIONS - Es tracta d'una comunicació de canvi de titular, i subrogació de drets

deures i responsabilitats. 

MÉS INFORMACIÓ - L'Ajuntament comunicarà al nou titular l'estat actual de la tramitació

de l'expedient que es traspassa.
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