
 
 
 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER AL CANVI DE TITULARITAT DE SERVEIS SOCIALS.  

 

SOL·LICITANT/ENTITAT TRANSMISSORA  
Nom de l’entitat     NIF/CIF  Núm. Inscripció 

Domicili Núm.  Pis Porta  

Població CP  Província 

Telèfon Fax  Correu electrònic 

 
REPRESENTANT DE L’ENTITAT  TRANSMISSORA  
Nom i llinatges NIF  

Domicili  Núm.  Pis Porta  

Població CP  Província  

Telèfon Fax  Correu electrònic 

 
NOVA TITULAR 
Nom de l’entitat     NIF/CIF  Núm.Inscripció 

Domicili Núm.  Pis Porta  

Població CP  Província 

Telèfon Fax  Correu electrònic 

REPRESENTANT DE LA NOVA TITULAR  
Nom i llinatges NIF  

Domicili  Núm.  Pis Porta  

Població CP  Província  

Telèfon Fax  Correu electrònic 

 
SERVEI OBJECTE DEL CANVI 
Nom del servei Telèfon  

Centre on es presta  Fax 

Domicili Núm.  Pis  Porta  

Població  CP  Província   



 
 
 
ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS 
� Domicili de l’entitat sol·licitant 
 

� Domicili del representant de l’entitat sol·licitant 
 

 

SOL·LICIT:  
 
Que d’acord amb l’article 37 del Decret 10/2013, de 28 de febrer ( BOIB núm. 30, de 2 de març), d’aplicació de conformitat amb 
el que disposa la disposició transitòria tercera, es tramiti: 

 

�  L’autorització per al canvi de titularitat  
 

 

 S’ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT: 
 

� L’informe explicatiu que inclogui les causes del canvi, la repercussió en el desenvolupament de les prestacions, 
l’estat actual i l’estat futur que es preveu i el nombre de persones usuàries en el moment del canvi. 

 
� Els documents acreditatius de la novació subjectiva o el precontracte relatiu a la formalització del canvi de 

titularitat. 
 

� La còpia compulsada del DNI o CIF del nou titular. 
 

� Si la sol·licitud es presenta en nom d’una persona jurídica, s’hi ha d’adjuntar una còpia compulsada de l’acta de 
constitució o de l’escriptura pública de constitució, inscrita degudament en el registre corresponent, així com 
dels estatuts corresponents i de l’apoderament de la persona representant. 

 
� El compromís del nou titular de subrogar-se en totes les obligacions que tengui pendents amb l’Administració, 

amb les persones usuàries i amb els treballadors. 
 
 

� La quantia i la destinació del finançament públic rebut, si escau. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________, ______ d  ____________ de 20___ 
 
[signatura de la persona sol·licitant i segell de l’entitat] 
 
 
 
 

 

 

SERVEI D’AUTORITZACIONS, REGISTRE I INSPECCIÓ DE CENTRES I SERVEIS SOCIALS 

C/ General Riera nº67-07010 Palma de Mallorca 
Telèfon: 971763325 (ext.1384) 
http://www.imasmallorca.es/ 

Clàusula de dades de caràcter personal 
En compliment d’allò establert a l’article 5 de la Llei orgànica  15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (en endavant, LOPD), l’Institut Mallorquí d’Afers Social (en endavant, l’IMAS l’informa que les dades de caràcter personal 
que ens proporcioni mitjançant aquesta sol·licitud seran recollides en un fitxer del qual n’és responsable l’IMAS, amb la finalitat 
d’incorporar-les al Registre Unificat de Serveis Socials. La no complimentació o la complimentació parcial d’aquesta sol·licitud pot 
suposar que l’Imas no la pugui tramitar. Li informem que té l’obligació de comunicar a l’IMAS qualsevol modificació d’aquestes 
dades perquè la informació recollida en el Registre es trobi actualitzada i sense errades. Així mateix, se us indica que en cas de 
facilitar dades de caràcter personal de terceres persones, vostè ha de comptar amb el seu consentiment per fer-ho i es compromet a 
traslladar-los la informació d’aquesta clàusula. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al 
tractament de les seves dades personals, en els termes prevists en la pròpia LOPD, dirigint un escrit a l’IMAS, C/General Riera  
nº67, 07010 de Palma. 
 

 He llegit i accepto les condicions 
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