COMUNICACIÓN PREVIA: CAMBIO DE TITULAR
DE LICENZA DE ACTIVIDADE, COMUNICACIÓN
PREVIA OU DECLARACIÓN RESPONSABLE

TITULAR ANTERIOR DA ACTIVIDADE

Selo rexistro

Nome e apelidos/razón social

DNI/CIF/NIE

Nome e apelidos do/da representante

DNI/CIF/NIE

Rúa
CP

Núm.
Municipio

Provincia

Correo electrónico

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono

Fax

TITULAR NOVO DA ACTIVIDADE
DNI/CIF/NIE

Nome e apelidos/razón social

Rúa
CP

Núm.
Municipio

Provincia

Correo electrónico

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono

Fax

DATOS DA PARCELA OU EDIFICACIÓN
Referencia catastral

Rúa

Polígono

Núm.
Parcela

Escaleira

Andar

Porta

Localización

De acordo co artigo 24.3 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da
competitividade económica de Galicia, COMUNICO ao concello que, en virtude do documento que
achego, asumín a titularidade da actividade de _______________________________________
(epígrafe do IAE ________________) obxecto do expediente de aperturas nº ____________________.
Denominación do establecemento:
Coa presentación desta comunicación, o novo titular asume os dereitos, obrigas e responsabilidades do anterior, agás as de
orde sancionadora. Se co traspaso do negocio se modifica a actividade ou se levan a cabo obras no establecemento, deberán
presentarse as comunicacións ou solicitudes de licenza que sexan preceptivas.
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se acompañe ou
incorpore a esta comunicación equivalerá á non presentación e determinará a imposibilidade de continuar realizando a
actividade desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou
administrativas que caiban.

O TRANSMITINTE,
DNI: _____________

Ordes, _____ de ____________ de 20__

Asdo: ______________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE ORDES

O ADQUIRINTE,
DNI: _____________

Asdo.: _________________________________

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e no RD 1720/07,
regulamento de desarrollo, informámoslle que os datos recollidos polo concello de Ordes coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal
e administrativa así como o envío de comunicacións comerciais, publicitarias e promocionais serán almacenados nun ou máis ficheiros
titularidade do concello e o cal se encontra debidamente inscrito na Agencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos poderán ser
cedidos a empresas coa finalidade de xestionar cobros de impostos ou prestar servicios como abastecementos, servicios municipais, elaboración
de estadísticas de Padróns ou outras actividades relacionadas co normal funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento,
exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais así como o de renovación do consentimento
para calquera das finalidades antes sinaladas, enviando ao concello de Ordes (rúa Alfonso Senra, nº 108, Ordes) carta debidamente firmada,
onde consten claramente os datos de contacto, a cal deberá acompañarse de fotocopia do seu DNI/NIE/CIF.

DOCUMENTACIÓN QUE TEN QUE PRESENTAR
• Fotocopia do título que lexitime a ocupación do local ou establecemento (escritura de
propiedade, contrato de aluguer, etc.)
• Fotocopia do NIF, NIE ou CIF
• Fotocopia da licenza de apertura do local, declaración responsable ou comunicación previa
• Fotocopia da póliza de seguro de responsabilidade civil (só cando sexa obrigatorio, como é o
caso das actividades incluídas no Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas)

