Concello de Mondoñedo
COMUNICACIÓN PREVIA PARA CAMBIO DE TITULARIDADE DE ACTIVIDADE
DATOS DO INTERESADO/A
Nome e Apelidos / Razón Social

NIF/CIF

Nome e Apelidos do seu Representante

NIF/CIF

Enderezo a efectos de notificación
Provincia

Código Postal
Teléfono

Municipio

E-mail

EXPOÑO
-

Que está concedida Licenza Municipal de actividade a nome de ………………………………………………..…
para ……………………………………………………….emprazada na rúa…………………………………………..,
Concello de Mondoñedo, e desexando facer cambio de titularidade da mencionada actividade a seu nome.

-

A referida actividade ten unha superficie útil de ……………m

2.

De acordo co anterior,
SOLICITO
Que se teña por presentado este escrito coa documentación adxunta que se cita ós efectos de CAMBIO DE
TITULARIDADE DA ACTIVIDADE DE …………………….., emprazada na rúa……………………. Para o que se
acompaña a seguinte documentación:
-

D.N.I

-

Fotografías do inmoble

-

Referencia Catastral

-

Contrato de Cesión de dereitos

-

Copia da póliza de seguro de responsabilidade civil

-

Xustificante de pago dos tributos locais

-

Xustificante de pago de taxa para expedición de licenza de cambio de titularidade

-

Xustificante alta do IAE
DECLARO, ASÍ MESMO:

-

-

Que a actividade cumprirá os requisitos esixidos pola normativa de aplicación e manterá as medidas correctoras precisas para o
correcto desenvolvemento da actividade durante o tempo do seu exercicio, (as actividades nocturnas e as diurnas susceptibles de
contaminación acústica disporán do correspondente certificado de illamento acústico do local expedido por empresa homologada,
asinado por técnico competente.)
Que o tratarse dunha actividade do exercicio continuado, axustarase ás esixencias derivadas da nova normativa que ser resulte de
aplicación, previa obtención das autorizacións, que no seu caso, resulten preceptivas para o seu exercicio.
Que despois da finalización das obras, presentarase a comunicación previa para o inicio da actividade ou apertura do establecemento
acompañado de identificación persoal, referencia a comunicación previa ou licenza urbanística que amparou as obras e o certificado
final de obra asinado por técnico competente.

Lugar e data da solicitude

Sinatura do/a solicitante

En Mondoñedo a

Sr./Sra. Alcalde/sa - Presidente/a do Excmo. Concello de Mondoñedo

Praza do Concello nº 1, 27740, Mondoñedo ( Lugo). Tfno. 982524003- Fax: 982507421

