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ANEXO III
COMUNICACIÓN PREVIA PARA TRANSMISIÓN OU CAMBIOS DE
TITULARIDADE DE LICENZAS
D/D.ª MAIOR DE IDADE
CIF/NIF
ENDEREZO

SOLICITANTE
REPRESENTANTE

CP

CONCELLO

TELÉFONOS
MAIL:
E D./Dª MAIOR DE IDADE
CIF/NIF
ENDEREZO
CP

CONCELLO

TELÉFONOS
MAIL
EN NOME PROPIO (OU EN REPRESENTACIÓN DE) CON NIF

Ante ese concello comparecen en calidade de adquirente e transmitinte respectivamente dunha licenza e e DIN:

Que de conformidade co disposto no art. 24.3 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da
competitividade de Galicia, en relación co 71 bis.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administración públicas e do procedemento administrativo común, presentan
para transmisión ou cambios de titularidade de licenzas, así como os dereitos
derivados de decalaracións responsables ou comunicación previas relativos ao exercicio de actividades.
COMUNICACIÓN PREVIA

Don/a_____________________________________________, poño en coñecemento dese concello que
cumpro os requisitos esixibles para asumir o exercicio da actividade que a continuación se menciona por tela
adquirido mediante transmisión. A tal efecto sinalo o seguinte:
1. Que esta/e comunicante adquiriu de Don/a __________________________________________ a
licenza (ou o dereito derivado da declaración responsable ou comunicación previa) referida á seguinte
actividade:

__ Situación: Local número ______________ da rúa /lugar _________________________________
__ Actividade :
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________
__ Denominación comercial : _____________________________________________________

__Documento administrativo: Licenza número _____________________, concedida por acordo da
Xunta de Goberno de data __________________________. Último cambio de titularidade de data
________________________________. (ou declaración responsable ou comunicación previa).
__Título de adquisición (subliñar o que proceda): traspaso, aluguer, compravenda, herdanza embargo,
resolución de contrato, outras:
__________________________________________________________________________________
_________________________________.
2. Que no momento de transmisión, as características do local e da actividadde seguen sendo as mesmas
que as contempladas na referida licenza (ou dereito derivado da declaración responsable ou
comunicación previa) especificando: (riscar cun x o que proceda)
__Que non existiu ampliación de superficie.
__Que non se realizaron modificacións de instalacións que requiran a aplicación de novas medidas
correctoras.
__Que a ocupación teórica previsible do local non se aumenta e segue sendo de _______persoas.
__Que non se alteraron as condicións de evacuación e seguridade de xeito que sexa preciso
melloralas.
3. Que se acompaña a seguinte documentación:
__ Documentación relativa á licenza (ou dereito derivado da declaración responsable ou
comunicación previa).
__Documentación relativa á adquisición do local ou actividade en concreto:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
__Fotocopia de alta no IAE
__ Fotocopia do contrato de aluguer ou escritura de propiedade do local.
__ Fotocopia da escritura de constitución da sociedade, se é o caso.
__ Xustificante de pago das taxas
__Calquera
outra
documentación
que
a
normativa
urbanística
ou
sectorial
requira:___________________________________________________________________________
________________________________
SOLICITO se teña por presentada a presente comunicación previa e se tome razón da transmisión da
actividade mencionada.

A CAPELA, __________ de ___________________de 20______

Asdo.: _______________________________________

En virtude do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), informámoslle que os datos que vostede nos
facilite voluntariamente a través do presente formulario e, no seu caso, a documentación anexa, serán tratados baixo a protección e as especificacións contidas na
citada LOPD, incorporándose ao ficheiro “URBANISMO” debidamente inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é
o CONCELLO Da CAPELA, e coa finalidade de tramitación da documentación e xestión da solicitude de licenza de obras no concello da CAPELA.
Vde. poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos dirixíndose ao Rexistro de Entrada Municipal, As Neves, 46 A
15613 da CAPELA (A Coruña), referencia “Protección de datos”, a través dun escrito asinado ao efecto e xuntando copia do seu DNI.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE A CAPELA

