COMUNICACIÓN
PREVIA

CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN

Pazos, nº52 , 36841

TROCO DE LICENZA

representante

solicitante

DATOS DO SOLICITANTE / NOVO TITULAR DA EXPLOTACIÓN
Nome,apelidos ou razón social

DNI

Enderezo

Teléfono

Municipio

Provincia

CP

Nome e apelidos

DNI

Enderezo

Teléfono

Municipio

Provincia

DATOS DA LICENZA
Nome,apelidos ou razón social do actual titular
Data de concesión

DATOS DA ACTIVIDADE
Descripción da actividade

Localización da
actividade:

Referencia catastral parcela:

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta, e
en todo caso:
1.- Que cumpre cos requisitos técnicos e administrativos esixibles na normativa vixente para
o exercicio da actividade. En concreto manifesta que:
- Ostenta a dispoñibilidade do local onde desenvolvese a actividade.
Está dado de alta no epígrafe do Censo de Actividades Económicas da AEAT
correspondente a actividade obxecto de licenza.

2.- Que achega xunto coa presente instancia toda a DOCUMENTACIÓN preceptiva que o
esixe a Lei 30/1992, de 26 de novembro, e normativa sectorial, e en concreto:
a) Copia da licenza / comunicación previa e posteriores autorizacións de transmisión.
b) Documento acreditativo da dispoñibilidade do local: Título de propiedade, contrato de
aluguer, documento de cesión, etc…
c) Alta no epígrafe correspondente do Censo de Actividades Económicas da AEAT.

E COMUNICA, que asumirá a actividade o día _____________, en todo caso non antes de
quince días dende a presentación da presente comunicación.
Pazos de Borbén, a

de

de

.

Sr.Alcalde-Presidente do Pazos de Borbén.

_________________________________________________________________________________________
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou
documento que se achega ou incorpora como requisito á comunicación previa comportará, tras a
audiencia da persoa interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impidirá
o exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se coñece, sen prexuízo
das sancións que proceda impoñer por tales feitos.
Dentro dos quince días hábiles seguintes á comunicación, o Concello, sen prexuízo da comprobación
do cumprimento dos requisitos, poderá declarar completa a documentación presentada ou requirir
a subsanación das deficiencias que presentase a documentación, adoptando neste caso,
motivadamente, as medidas provisionales que entenda oportunas para evitar toda alteración da
realidade en contra da ordenación urbanística aplicable, comunicándoas á persoa interesada por
calquera medio que permita acreditar a súa recepción.
Con carácter xeral, transcorrido o prazo de quince días hábiles sinalado, a presentación da
comunicación previa cumprindo con todos os requisitos esixidos constitúe título habilitante para o
inicio dos actos de uso do chan e do subsuelo suxeitos á mesma, sen prexuízo das posteriores
facultades de comprobación, control e inspección por parte do concello respectivo.

