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Núm. expedient: 2022/00011908W

Destinatari: ALEJANDRO  ZALA NAVARRO

Direcció:

 

Núm. notificació: AJ/00000004/0002/000050357

Assumpte: Comunicació de canvi de titularitat d'activitats - FUE

Procediment: Comunicació de Canvi de Titularitat d'Activitats

Data registre entrada: 29/04/2022

Núm. registre entrada: 2022/013994

FIRE BUSINESS S.L.

Representat per Luis Roberto Reyes Romero

Adreça establiment C CIENCIA, 19 - 08850 GAVA (BARCELONA)

Assumpte: Comunicació de canvi de titularitat de comunicat / llicència / autorització d’activitat

En data 29/04/2022, s’ha presentat per Registre, la Comunicació de canvi de titularitat (RE 
2022/013994) i la documentació que l’acompanya respecte de l’activitat de Taller de 
retimbrat i posada a punt d'extintors amb magatzem i oficines ubicada al C/ CIENCIA,19 - 
08850 GAVA (BARCELONA) a favor de FIRE BUSINESS S.L..

Transcorregut el termini de dos mesos (pels establiments inclosos al catàleg d'espectacles 
públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic) i d’un mes (per la 
resta) des de la comunicació sense haver-se notificat la no procedència de la transmissió, 
aquesta es considera plenament eficaç, sota l’exclusiva responsabilitat dels subjectes que 
hagin intervingut en la comunicació de la transmissió. Sens perjudici de l’anterior, i en 
qualsevol cas, tant la comunicació presentada com la seva documentació adjunta han de 
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complir amb els requisits establerts a la normativa d’aplicació per a la procedència de la 
transmissió.

Resten prohibides les transmissions de comunicats / llicències / autoritzacions sotmeses al 
règim específic dels espectacles públics i activitats recreatives que siguin objecte d'un 
expedient sancionador, d'un procediment de mesures provisionals o de qualsevol altre 
procediment d'exigència de responsabilitats administratives en els termes establerts per 
l’article 36.2 de la Llei 11/2009 així com les subjectes a un expedient de revocació o 
caducitat.

Advertir que els titulars de l'activitat han de disposar del comprovant de pagament de la taxa 
corresponent, de conformitat amb la liquidació que els notificarà l'Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.

OFICINA D’ATENCIÓ A L’EMPRESA
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