
COMUNICACIÓN PREVIA CAMBIO DE TITULAR DE LICENZA DE ACTIVIDADE

(Sinatura)*

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS

Salceda de Caselas, a

Reservado selos internos 

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                                Código postal          E-mail 

Nome e apelidos DNI

ACREDITA REPRESENTACIÓN: Si Non

Provincia

Enderezo: / Rúa / Número

                              Código postal          E-mail ProvinciaMunicipio  

Teléfono :  Fixo / Móbil

Teléfono :  Fixo / Móbil
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Consonte ao disposto naLei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros 
do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con 
esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio 
da actividade a desenvolver.

CONCELLARÍA DE URBANISMO

Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas 
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 

  http://salcedadecaselas.gal

O/A novo/a titular DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 
Que a actividade a desenvolver é xa a comunicada no expediente de referencia, que non foi interrompida por tempo superior a 
6 meses e non se realizaron reformas substanciais do local nin calquera cambio que implique unha variación que afecte a 
seguridade, salubridade ou perigosidade do establecemento. 
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 exercizo. 
Que, ao tratarse dunha actividade continuada, se axustará as esixencias derivadas da nova normativa que vaia entrando en 
vigor, previa obtención das autorizacións que, no seu caso, resulten necesarias para a finalidade.
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Actividade: Licencia Nº:

Enderezo: / Rúa / Número

Antiga denominación comercial:

Referencia catastral: 

Epígrade IAE:
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SOLICITA: 
O cambio de titular da licenza de actividade  Nº: 

*A Comunicación de cambio de titular debe estar asinada conxuntamente , tanto polo/a solicitante como o/a posuídor/a da licenza, ou os/as representantes

Nova denominación comercial:



DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

FOTOCOPIA DO NIF/NIE DO/A SOLICITANTE E, NO SEU CASO, DO/DA REPRESENTANTE

ESCRITURA DA SOCIEDADE, PODER OU DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA REPRESENTACIÓN, CANDO PROCEDA

DOCUMENTO XUSTIFICATIVO DA POSESIÓN DO LOCAL (CONTRATO DE ARRENDAMENTO OU ESCRITURA DE PROPIEDADE

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros 
do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con 
esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio 
da actividade a desenvolver.

Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas 
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 

  http://salcedadecaselas.gal

XUSTIFICANTE ACREDITATIVO DO PAGO DE TAXAS E TRIBUTOS CORRESPONDENTES QUE SEXAN PRECEPTIVOS (LIXO, 
AUGA, SANEAMENTO E IBI)

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA REFERENCIA CATASTRAL

COPIA OU REFENRENCIA EXACTA DO TÍTULO XURÍDICO HABILITANTE CUXA TITULARIDADE SE TRANSMITE (LICENZA 
URBANÍSITICA, DE OBRAS, DE ACTIVIDADE DE APERTURA OU POSTA EN FUNCIONAMENTO, COMUNICACIÓN PREVIA 
OU DECLARACIÓN RESPONSABLE)

PLANO DE DESLINDE DO LOCAL E LINDEIROS

COMUNICACIÓN PREVIA CAMBIO DE TITULAR DE LICENZA DE ACTIVIDADE

CONCELLARÍA DE URBANISMO
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COMUNICACIÓN PREVIA CAMBIO DE TITULAR DE LICENZA DE ACTIVIDADE
(Sinatura)*
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS
Reservado selos internos 
DNI/NIF
Nome e apelidos ou razón social
DNI/CIF
Enderezo: / Rúa / Número
Municipio  
                              Código postal          E-mail 
Nome e apelidos
DNI
ACREDITA REPRESENTACIÓN:
Provincia
Enderezo: / Rúa / Número
                              Código postal          E-mail 
Provincia
Municipio  
Teléfono :  Fixo / Móbil
Teléfono :  Fixo / Móbil
SOLICITANTE
REPRESENTANTE
Consonte ao disposto naLei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
CONCELLARÍA DE URBANISMO
Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401
                  http://salcedadecaselas.gal
O/A novo/a titular DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
Que a actividade a desenvolver é xa a comunicada no expediente de referencia, que non foi interrompida por tempo superior a 6 meses e non se realizaron reformas substanciais do local nin calquera cambio que implique unha variación que afecte a seguridade, salubridade ou perigosidade do establecemento.
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 exercizo.
Que, ao tratarse dunha actividade continuada, se axustará as esixencias derivadas da nova normativa que vaia entrando en vigor, previa obtención das autorizacións que, no seu caso, resulten necesarias para a finalidade.
DATOS DE NOTIFICACIÓN
PERSOA A NOTIFICAR
MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Actividade:
Licencia Nº:
Enderezo: / Rúa / Número
Antiga denominación comercial:
Referencia catastral:  
Epígrade IAE:
DATOS DA ACTIVIDADE
SOLICITA:
O cambio de titular da licenza de actividade  Nº:  
*A Comunicación de cambio de titular debe estar asinada conxuntamente , tanto polo/a solicitante como o/a posuídor/a da licenza, ou os/as representantes
Nova denominación comercial:
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401
                  http://salcedadecaselas.gal
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