
COMUNICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE LICENZAS, DECLARACIÓNS RESPONSABLES E 
COMUNICACIÓNS PREVIAS

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

CONCELLO DE CALDAS DE REIS 
Rúa Ferrería, 1 
Caldas de Reis 
36650-Pontevedra 

Reservado selos internos 

AVISO LEGAL 
Os datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de 
Caldas de Reis que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras 
administracións públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante o Rexistro Xeral do 
Concello de Caldas de Reis, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Caldas de Reis, r/Ferrería, nº 1, 
Caldas de Reis.

Datos da licenza ou declaración responsable obxecto da transmisión:

Nº de expediente:  

Actividade autorizada: Situación do local, rúa, lugar:

Referencia catrastal:
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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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Aa transmision da licenza de apertura/declaracion responsable ou comunicacion previa indicada, de conformidade co disposto no 
artigo 13 do Regulamento de servizos das Corporacions Locais, no artigo 28.4 da Lei 13/2010, de 17 de decembro, de comercio 
interior de Galicia, e no RD Lei 19/2012, de 25 de maio, para os oportunos efectos.

Comunica ao Concello de Caldas de Reis:

Aos efectos da normativa de proteccion de datos de caracter persoal, ao Concello de Caldas de Reis a comprobacion telematica 
con outras administracion publicas dos datos e demais circunstancias relativas ao exercizo da actividade a desenvolver.

Autoriza:

Data de outorgamento da licenza/declaración:



CONCELLO DE CALDAS DE REIS 
Rúa Ferrería, 1 
Caldas de Reis 
36650-Pontevedra 

AVISO LEGAL 
Os datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de 
Caldas de Reis que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras 
administracións públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante o Rexistro Xeral do 
Concello de Caldas de Reis, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Caldas de Reis, r/Ferrería, nº 1, 
Caldas de Reis.

Caldas de Reís, a

  Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Caldas de Reis

Copia da licenza, declaración responsable ou comunicación previa que se transmite

Fotocopia do NIF/NIE do/a antigo/a titular e do novo/a titular e, no seu caso, do/a representante

Fotocopia do contrato de arrendamento ou escritura de propiedade do local ou edificio

Xustificante do ingreso da autoliquidacion da taxa que corresponda

Documentacion acreditativa da referencia catastral

Escritura de división horizontal

Documentación requerida:

Fotocopia da escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto  
(se procede)

que no momento da transmision, as caracteristicas do local e da actividade seguen sendo as mesmas que as 
contempladas na referida licenza, comunicacion previa ou declaracion responsable: que non existiu ampliacion 
da superficie, que non se realizaron modificacion das instalacions que requiran a aplicacion de novas medidas 
correctoras, que non se alteran as condicions de evacuacion e seguridade de forma que sexa preciso melloralas. 
 
O/a novo/a titular DECLARA BAIXO A SUA RESPONSABILIDADE que e certo canto subscribe, que achega todos os
documentos que se relacionan, e: 
 -Que e conecedor de que a obra ou actividade se ten que axustar e dar cumprimento a todas as condicions 
impostas no/s acto/s administrativo/s habilitante/s para o exercicio da actividade ou a execucion da obra ou 
instalacion, e que non se menoscaban as medidas de seguridade e correctoras da actividade. 
- Que posue no local toda a documentacion esixible segundo a Ordenanza municipal reguladora. 
- Que, ao tratarse de autorizacions de tracto sucesivo ou continuado, debera acomodarse a normativa 
reguladora que vaia 
entrando en vigor, previa obtencion das preceptivas licenzas que, no seu caso, resulten necesarias para tal 
finalidade. 
- Que cumprira os requisitos normativamente esixidos e mantera todas as medidas correctoras precisas para o 
correcto exercicio da actividade durante todo o periodo de tempo a el inherente.

Declaran:

TRANSMISION DA LICENZA URBANISTICA INDICADA (No caso de licenzas urbanisticas) 
QUE CONTINUARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE AUTORIZADA A PARTIRES DA DATA  
(Nos demais casos) 
No caso de non indicar unha data de inicio, tomarase como tal a que conste no selo de rexistro de entrada 
correspondente.

Comunican:

ADVIRTESELLE QUE consonte co disposto no apartado 4 do artigo 71.bis da citada lei 30/1992, “a inexactitude, 
falsidade ou omision, de caracter esencial, en calquera dato, manifestacion ou documento que se achegue ou 
incorpore a unha declaracion responsable ou a unha comunicacion previa, ou a non presentacion ante a 
Administracion competente da declaracion responsable ou da comunicacion previa, determinara a imposibilidade 
de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se tena constancia de 
tales feitos, sen prexuizo das responsabilidades penais, civis ouadministrativas a que houbera lugar. 
Asemade, a resolucion da Administracion Publica que declare tales circunstancias podera determinar a obriga do 
interesado de restituir a situacion xuridica ao momento previo ao reconecemento ao exercicio do dereito ou ao 
inicio da actividade correspondente, asi como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo 
obxecto durante un periodo de tempo determinado, todo elo conforme aos termos establecidos nas normas 
sectoriais de aplicacion.”

SINATURA ANTIGO/A TITULAR SINATURA NOVO/A TITULAR


alberto
D:20050930093403+02'00'
D:20050930093415+03'00'
COMUNICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE LICENZAS, DECLARACIÓNS RESPONSABLES E 
COMUNICACIÓNS PREVIAS
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
CONCELLO DE CALDAS DE REISRúa Ferrería, 1
Caldas de Reis36650-Pontevedra 
Reservado selos internos 
AVISO LEGALOs datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de Caldas de Reis que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras administracións públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante o Rexistro Xeral do Concello de Caldas de Reis, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Caldas de Reis, r/Ferrería, nº 1, Caldas de Reis.
Datos da licenza ou declaración responsable obxecto da transmisión:
NOVO/A TITULAR
REPRESENTANTE 
(CANDO PROCEDA)
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
ANTIGO/A TITULAR
REPRESENTANTE 
(CANDO PROCEDA)
Aa transmision da licenza de apertura/declaracion responsable ou comunicacion previa indicada, de conformidade co disposto no artigo 13 do Regulamento de servizos das Corporacions Locais, no artigo 28.4 da Lei 13/2010, de 17 de decembro, de comercio interior de Galicia, e no RD Lei 19/2012, de 25 de maio, para os oportunos efectos.
Comunica ao Concello de Caldas de Reis:
Aos efectos da normativa de proteccion de datos de caracter persoal, ao Concello de Caldas de Reis a comprobacion telematica con outras administracion publicas dos datos e demais circunstancias relativas ao exercizo da actividade a desenvolver.
Autoriza:
CONCELLO DE CALDAS DE REISRúa Ferrería, 1
Caldas de Reis36650-Pontevedra 
AVISO LEGALOs datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de Caldas de Reis que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras administracións públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante o Rexistro Xeral do Concello de Caldas de Reis, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Caldas de Reis, r/Ferrería, nº 1, Caldas de Reis.
  Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Caldas de Reis
Documentación requerida:
que no momento da transmision, as caracteristicas do local e da actividade seguen sendo as mesmas que as
contempladas na referida licenza, comunicacion previa ou declaracion responsable: que non existiu ampliacion da superficie, que non se realizaron modificacion das instalacions que requiran a aplicacion de novas medidas correctoras, que non se alteran as condicions de evacuacion e seguridade de forma que sexa preciso melloralas.O/a novo/a titular DECLARA BAIXO A SUA RESPONSABILIDADE que e certo canto subscribe, que achega todos os
documentos que se relacionan, e:
 -Que e conecedor de que a obra ou actividade se ten que axustar e dar cumprimento a todas as condicions impostas no/s acto/s administrativo/s habilitante/s para o exercicio da actividade ou a execucion da obra ou instalacion, e que non se menoscaban as medidas de seguridade e correctoras da actividade.
- Que posue no local toda a documentacion esixible segundo a Ordenanza municipal reguladora.
- Que, ao tratarse de autorizacions de tracto sucesivo ou continuado, debera acomodarse a normativa reguladora que vaia
entrando en vigor, previa obtencion das preceptivas licenzas que, no seu caso, resulten necesarias para tal finalidade.
- Que cumprira os requisitos normativamente esixidos e mantera todas as medidas correctoras precisas para o correcto exercicio da actividade durante todo o periodo de tempo a el inherente.
Declaran:
TRANSMISION DA LICENZA URBANISTICA INDICADA (No caso de licenzas urbanisticas)
QUE CONTINUARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE AUTORIZADA A PARTIRES DA DATA 
(Nos demais casos)
No caso de non indicar unha data de inicio, tomarase como tal a que conste no selo de rexistro de entrada correspondente.
Comunican:
ADVIRTESELLE QUE consonte co disposto no apartado 4 do artigo 71.bis da citada lei 30/1992, “a inexactitude, falsidade ou omision, de caracter esencial, en calquera dato, manifestacion ou documento que se achegue ou incorpore a unha declaracion responsable ou a unha comunicacion previa, ou a non presentacion ante a Administracion competente da declaracion responsable ou da comunicacion previa, determinara a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se tena constancia de tales feitos, sen prexuizo das responsabilidades penais, civis ouadministrativas a que houbera lugar.
Asemade, a resolucion da Administracion Publica que declare tales circunstancias podera determinar a obriga do interesado de restituir a situacion xuridica ao momento previo ao reconecemento ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, asi como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un periodo de tempo determinado, todo elo conforme aos termos establecidos nas normas sectoriais de aplicacion.”
SINATURA ANTIGO/A TITULAR
SINATURA NOVO/A TITULAR
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