EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO
Praza Maior, 1. 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982 56 01 28 Fax:982 56 11 47 Correo Electrónico: concello@viveiro.es

COMUNICACIÓN PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDADE
DATOS DO SOLICITANTE
NIF / CIF / NIE

Nome e Apelidos ou Razón Social

DATOS PERSOAIS DO REPRESENTANTE (se procede)
NIF / CIF / NIE

Nome e Apelidos

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS
Enderezo (Indicar tipo de vía)

Localidade

Teléfono

Número

Concello

Móbil

Portal

Escaleira

Provincia

Fax

Piso

Porta

K.M.

Código Postal

Correo electrónico

DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persoa a notificar:

Solicitante

Representante

Medio preferente de notificación:

Notificación Postal

Notificación Electrónica

Se desexa que o medio de notificación preferente sexa mediante comparecencia na Sede Electrónica desta
administración, indique o correo electrónico e/ou o número de teléfono móbil onde desexa recibir un aviso para
acceder á sede e ao contido da notificación.
O interesado poderá, en calquera momento, revogar o seu consentimento para que as notificacións deixen de
efectuarse por vía electrónica, en cuxo caso deberá comunicalo ao órgano competente indicando o enderezo onde
practicar as futuras notificacións.
DATOS DA ACTIVIDADE
Enderezo (Indicar tipo de vía)

Localidade

Número

Concello

Provincia

Teléfono

Móbil

Grupo IAE

Nome Comercial da Actividade

Descrición da Actividade

Portal

Fax

Escaleira

Piso

Porta

K.M.

Código Postal

Correo electrónico

Referencia Catastral

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar
o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: concello@viveiro.es

EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO
Praza Maior, 1. 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982 56 01 28 Fax:982 56 11 47 Correo Electrónico: concello@viveiro.es

COMUNICA:
PRIMEIRO: Que, de conformidade co previsto no artigo 24 da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, poño en coñecemento deste Concello de Viveiro,
o cambio de titularidade da actividade descrita.
SEGUNDO: Con base no establecido na lei antedita, o comunicante cumpre cos requisitos esixidos para o
exercicio da actividade, achegando a seguinte documentación:
Xustificante de pagamento dos tributos municipais.
Copia da Declaración responsable/comunicación previa ou licenza anterior.
Acreditación da representación nos casos que proceda.
Póliza de Seguro de responsabilidade civil e recibo de pagamento (art.8 lei 10/2017, de 27 de decembro de
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.
Solicitude de asimilación á tipoloxía (art. 5 catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e
establecementos abertos ao público da comunidade autónoma de Galicia).
TERCEIRO: Declaro baixo a miña exclusiva responsabilidade:
a) Que para o desenvolvemento da actividade non é precisa a realización de obra ningunha.
b) Que o exercicio da actividade axustarase á licenza outorgada/declaración responsable/comunicación
previa de inicio de actividade presentada no seu momento e demais documentación achegada.

Viveiro,

de

de 20

O Solicitante
Asdo.:

SRA. ALCALDESA DO EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar
o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: concello@viveiro.es

