Rexistro de entrada

URBANISMO

LICENZAS, INSPECCION E DISCIPLICA

Comunicación Previa
Cambio de titularidade dunha
actividade

Interesado/a
DNI-NIF/CIF/NIE

Nome e apelidos/Razón social

Rúa
CP

Núm.
Municipio

Andar

Provincia

Correo electrónico

Porta

Teléfono

Fax

Representante
DNI-NIF/CIF/NIE

Nome e apelidos/Razón social

Rúa
CP

Escaleira

Núm.
Municipio

Escaleira

Andar

Provincia

Correo electrónico

Porta

Teléfono

Fax

Datos da parcela ou edificación
Referencia Catastral
Rúa
Polígono

Núm. / Km.
Parcela

Escaleira

Andar

Localización

Propietario/a da parcela ou edificación

DNI-NIF/CIF/NIE

Porta

Datos da actividade
Descrición

Epígrafe do IAE

Data de inicio de actividade (Se non se indica, entenderase que comeza ao día seguinte de presentar a comunicación)

Número de expediente da actividade (Si se coñece)

Denominación do establecemento

Para os efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, AUTORIZO ao Concello de A Merca a comprobar
telematicamente con outras administracións públicas os datos comunicados e demais circunstancias relativas a actividade
que vai realizar.
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,
deberanse presentar as comunicacións ou solicitudes de licenza que sexan preceptivas.
A inexactitude, falsidade u 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 dende o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou
administrativas que caiban.
Data

Asinado:

A Merca, ___ de __________________ de _____
Asdo.:________________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE A MERCA (Ourense)
Consonte ao disposto da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros dos departamentos municipais de Urbanismo e
Servizos Económicos e aos outros do Concello de A Merca relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicando mediante escrito que deberá presentar no
Rexistro Xeral do Concello.

