
Concello de Meaño

SOLICITUDE DE 
TRANSMISIÓN OU CAMBIO 

DE TITULARIDADE DE 
LICENCIA, DECLARACIÓN 

RESPONSABLE OU 
COMUNICACIÓN PREVIA

Con DNI/CIF:
nº: Parroquia de:  nº de teléfono:
Municipio:

Con DNI/CIF:
nº: Parroquia de:  nº de teléfono:
Municipio:

Epígrafe fiscal: 

Dirección:

Correo electrónico:

Tipo de transmisión ou cambio:

          Titularidade de licencia.

          Declaración de responsable.

          Comunicación previa.

Datos do local e Actividade: 

Declaración:

Declaro de que no momento da transmisión, as características do local e da actividade seguen sendo as mesmas que as 
contempladas na referida licenza, comunicación previa ou declaración responsable: que non existeu ampliación da 
superficie, que non se realizaron modificacións das instalacións que requiran a aplicación de novas medidas correctoras, 
que non se alteran as condicións de evacuación e seguridade de forma que sexa preciso melloralas.

Datos do representante, (se fose o caso):

D/Dª:
con enderezo no/a lugar/rúa de: 

Provincia:

Descrición da actividade:
Data de transmisión/cambio: 

Provincia:

Datos do Solicitante:

D/Dª:
con enderezo no/a lugar/rúa de: 

Correo electrónico:



                  Licencia.           Declaración responsable.                         Comunicación previa.

Sinatura

Documentación:

 -  Copia de, marque segundo proceda:

Conforme á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que nos facilite serán incluídos no ficheiro XESTIÓN
ECONÓMICA coa finalidade de realizar a xestión económica, contable e fiscal; da tesourería e débeda pública; e a xestión e recadación de tributos do Concello. Os seus datos poderán ser
comunicados para a correcta prestación do servizo ás Administracións Públicas, Administracións tributarias, e outros órganos da Comunidade Autónoma ou Entidades locais, así como as
entidades bancarias ou caixas de aforro para domiciliación de recibos. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o responsable do
ficheiro: Concello de Meaño (Secretaría Xeral), con domicilio en Rúa Campo da Feira nº 1, C.P. 36968 – Meaño (Pontevedra). Referencia “Protección de Datos”.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO ILMO. CONCELLO DE MEAÑO

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

                        Meaño, a               de                            de 20

                 Fotocopia da escritura de constitución da sociedade, se é o caso.

                 Xustificante do pago das taxas.
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