COMUNICACIÓN DE
CAMBIO DE TITULARIDADE

SOLICITANTE: nome e apelidos ou razón social
NIF, NIE ou CIF

Enderezo

Concello

telefono

CP
e-mail

REPRESENTANTE: nome e apelidos ou razón social
NIF, NIE ou CIF

Enderezo

Concello

telefono

CP
e-mail

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei 39/2015): Persoas xurídicas, entidades sen personalidade
xurídica. Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica.
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera
procedemento posterior que o relacione co Concello de Bueu, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento.
SI
NON
Aviso e-mail:

COMUNICA O CAMBIO DE TITULARIDADE(cubrir segundo corresponda) da:
COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS

LICENZA DE OBRA

LICENZA DE ACTIVIDADE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDADE RECREATIVA OU ESPECTÁCULO PÚBLICO

COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDADE
OUTROS ........................................................................

NÚM.EXPEDIENTEDO E/OU DATA DO TÍTULO HABILITANTE INICIAL:
OUTROS DATOS DO TÍTULO HABILITANTE:
EMPRAZAMENTO:

REFERENCIA CATASTRAL:

DENOMINACIÓN COMERCIAL:

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta, e en todo caso:
-que son certos os datos que figuran na presente comunicación.
-que achega toda a documentación preceptiva.
-que cumpre cos requisitos esixibles na normativa vixente para acceder ao recoñecemento do dereito á/ao realización/exercicio da mencionada obra/actividade.
-no seu caso, que se compromete a manter o seu cumprimento durante o tempo inherente a dito recoñecemento ou exercicio da actividade.
-no seu caso, que 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. Ademais, contará no local, a disposición dos servizos de inspección municipais, unha copia desta comunicación.
-no seu caso, que, ao tratarse dunha actividade continuada, axustarase ás esixencias derivadas da nova normativa que vaia entrando en vigor, previa obtención das
autorizacións que, no seu caso, resulten necesarias para tal finalidade.

DOCUMENTACION ESIXIBLE:
a) Fotocopia do DNI, NIF.
b) No caso das actividades recreativas/espectáculos públicos:
-Xustificante de pagamento dos tributos municipais.
- Xustificante de alta no IAE.
- O documento acreditativo da dispoñibilidade do establecemento en calidade de propietarios/ as ou arrendatarios/ as ou en virtude de calquera outro título xurídico.
- A póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, e o recibo
de pago das primas correspondentes ao período do seguro en curso ou copia dos mesmos.
c) No caso do resto de actividades.
-Xustificante de pagamento dos tributos municipais.
- Xustificante de alta no IAE.
- O documento acreditativo da dispoñibilidade do establecemento en calidade de propietarios/ as ou arrendatarios/ as ou en virtude de calquera outro título xurídico.
d) Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa de aplicación.
Fun informado de que esta Entidade vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na documentación que a acompaña para a realización de actuacións
administrativas.

Información básica sobre protección de datos persoais:
Responsable
Finalidade
Lexitimación
Destinatarios

Concello de Bueu
Tramitar procedementos e actuacións administrativas.
Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos outorgados a esta Entidade.
Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de
transferencias a terceiros países.
Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección https://bueu.sedelectronica.gal/privacy

Dereitos
Información
Adicional

AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con outras Administracións
Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas á instancia presentada.

Bueu, a

de

de 20

Sinatura de quen comunica:

Concello de Bueu. Rúa Eduardo Vincenti, 8. Departamento de Urbanismo.

