COMUNICACIÓN PREVIA
CESIÓN DOS DEREITOS DE TRAMITACIÓN DE LICENZA
Ley 12/12, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios
Refª.: CG/100
Expte: …………

D. ……………………………………………………………………, con DNI …………………………, veciño de Marín, con
domicilio en …………………………………………………, en calidade de solicitante da licencia de apertura de
local adicado a …………………………....... sito na rúa …………………………………… CEDE OS DEREITOS DE
TRAMITACIÓN E A DOCUMENTACIÓN TÉCNICA incluida no expediente núm.: …………, no que se tramita
a licencia de ………………………………. para a actividade arriba citada.
O expediente, que conta con licenza de obras e instalación outorgada por acordo da Xunta de Goberno
Local de data …. atópase pendente de concesión da licencia ……………………., ao non aportar ata a data a
documentación complementaria requerida.
Mediante esta comunicación previa, correctamente formalizada ao abeiro do establecido na Ley 12/12,
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios en
cuio artigo 3.2, di “Tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades
comerciales y de servicios. En estos casos será exigible comunicación previa a la administración
competente a los solos efectos informativos.”, a nova titular pon en coñecemento do Concello os seus
datos identificativos e declara baixo a súa responsabilidade que procederá ao cumprimento dos
requisitos esixibles para o exercizo da actividade, nos termos do sinalado no artigo 71.bis) da Lei
30/92, de 26 de novembro, do rexime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, introducido polo artigo 2.3 da Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu
exercizo.
En proba de conformidade asinan o presente documento, solicitando que unha vez concluida a
tramitación, a licencia sexa concedida a nome de ………………………………… con cif núm. ……………..
ADVÍRTESELLE QUE consonte co apartado 4 do art. 71.bis da Lei 30/92, de 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común, “a inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou
documento que se achegue ou incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación previa, ou a non presentación ante a
Administración competente da declaración responsable ou da comunicación previa, determinará a imposibilidade de continuar co exercizo do
dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuizo das responsabilidades penais, civís ou
administrativas a que houbera lugar.”
De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos facilitados nesta
solicitude e na documentación anexa, pasarán a formar parte dun ficheiro cuxo responsable é o Concello de Marín, con domicilio na Avda de
Ourense, s/n, 36900, Marín, Pontevedra, onde poderá exercitar os dereitos e acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso o de oposición,
dirixindo á Secretaría solicitude asinada por escrito, xunto cunha fotocopia do seu DNI. Asimesmo, informámoslle que os seu datos poderán
ser comunicados ás administracións públicas competentes na materia e a outros terceiros cando así se autorice nunha norma con rango de lei.

En Marín, a …………………………………………… 2013.
Asdo:………………………………………

Asdo.:……………………………………

