Govern d'Andorra

COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Sol·licitud de modificació de comerç o indústria
Procediment ordinari

Procediment simplificat

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:

Núm.de cens:

Adreça:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Codi postal/població:

Tel. fix/mòbil:

Pis:

Porta:

Fax:

Adreça electrònica:
Entitat bancària:

Compte IBAN: AD

Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Tel. fix/mòbil:

2. Dades del Comerç o indústria i tipus de modificació
Nom actual del comerç:

Núm.de registre de comerç:
Núm.:

Adreça:
Edifici:

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Població:
Butlletí d'instal·lació elèctrica número:

Tipus:

A

Contracte vigent de manteniment d'extintors número:

C DSI elèctric (1):

B

Empresa

Tipus de modificació que sol·liciteu:
Canvi d'adreça
Adreça:
Edifici:

Núm.:
Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Codi postal/població:
Nom del negoci anterior:
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Canvi de superfície
Superfície destinada a explotació:

m2

Superfície destinada a aparcament:

m2

Superfície destinada a magatzem :

m2

Superfície total:

m2

Rètols frontals:

m2

Rètols indicadors:

Rètols volada:

m2

Tendals:

Vitrines

ml

Altres:

(*) En cas d'haver més d'un sol·licitant adjuntar l'annex de sol·licitant (T6-093b)

ml

Canvi de nom comercial

Nova denominació:

Modificació d'activitats (indiqueu tal com quedaran a partir d'ara)
Activitat principal:

Activitats secundàries:

Altres
(especifiqueu-les)

Canvi de titular (només per a les sol·licituds que s'acullen al procediment simplificat)
Nom i cognoms o raó social de l'antic titular del comerç:
Representant legal:

3. Perseona propietària del local nou
Nom i cognoms o raó social:
Adreça electrònica:

Tel. fix/mòbil:
Representant legal:

4. Declaració responsable (només per a les sol·licituds que s'acullen al procediment simplificat)
D'acord amb el que disposa l'article 5 del Reglament que regeix el procediment simplificat per a les sol·licituds de comerç, el sol·licitant declara
sota la seva responsabilitat que disposa dels informes i certificats que acrediten el compliment de les condicions i requisits tècnics que estableix
la normativa vigent.
Signatura de la persona que declara

5. Data i signatures
,
Signatura de la persona que sol·licita

d

del
Signatura de l'antic titular (1)

Signatura de la/les persona/es propietària/es del local

Informació complementària
 Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que
ens faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú de Sant Julià de Lòria, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures
necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió sempre
que la legislació vigent no disposi el contrari al Servei de tramits de l'edifici administratiu " El Molí " del Comú de Sant Julià de Lòria.
NOTA: (1) Ompliu en cas de ser una modificació de titular del comerç
* Aquesta sol·licitud ha d'anar sempre acompanyada de l'annex V1 FT6

