
COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDADE 
 

 De licenza de apertura de local    De declaración responsable 
 
DATOS DA LICENZA OU DECLARACIÓN RESPONSABLE OBXECTO DA TRANSMISIÓN: 
Número de expediente___________ Data de outorgamento _________________________________ 
Actividade autorizada________________________________________________________________ 
Situación do local: rúa, lugar __________________________________________________________ 
Referencia catastral_________________________________________________________________ 
 
NOVO/A TITULAR: 
NIF/NIE: _____________ Nome e apelidos ou razón social __________________________________ 
Enderezo: rúa, lugar  ________________________________________________________________ 
CP:__________ Concello ____________________ Tlf. Móbil:_______________ 
Tlf./Fax:_________________ 
 
REPRESENTANTE (CANDO PROCEDA): 
NIF/NIE: _____________ Nome e apelidos ou razón social __________________________________ 
Enderezo: rúa, lugar  ________________________________________________________________ 
CP:__________ Concello ____________________ Tlf. Móbil:_______________ 
Tlf./Fax:_________________ 
 
ANTIGO/A TITULAR: 
NIF/NIE: _____________ Nome e apelidos ou razón social __________________________________ 
Enderezo: rúa, lugar  ________________________________________________________________ 
CP:__________ Concello ____________________ Tlf. Móbil:_______________ 
Tlf./Fax:_________________ 
 
REPRESENTANTE (CANDO PROCEDA): 
NIF/NIE: _____________ Nome e apelidos ou razón social __________________________________ 
Enderezo: rúa, lugar  ________________________________________________________________ 
CP:__________ Concello ____________________ Tlf. Móbil:_______________ 
Tlf./Fax:_________________ 
 
COMUNICAN AO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO, a transmisión do título administrativo 
indicado, de conformidade co disposto no artigo 13 do Regulamento de Servizos das Corporacións 
Locais, para os oportunos efectos. 
 
DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR: 
 Copia do título administrativo que se transmite. 
 Documento acreditativo do traspaso, venda, cesión, etc... do local onde se desenvolve a 
actividade. 
 Fotocopia do NIF/NIE do/a antigo/a titular e do novo/a titular e, no seu caso, do/a representante. 
 Xustificante do ingreso da autoliquidación da taxa que corresponda. 
 Copia das autorizacións municipais de enganche á rede de abstecemento de auga e á rede de 
saneamento, e en caso de non posuilas copias rexistradas de entrada das instancias de solicitude 
para a acometida a rede de abastecemento de auga e á rede municipal de saneamento. 
 Documento acreditativo de alta na recollida do lixo e do Imposto de Bens Inmobles. 
 Documentación acreditativa da referencia catastral. 
 Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representación expresa para este acto 
(se procede). 
 
AUTORIZAN aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta 
administración, á comprobación telemática con outras administracións públicas dos datos declarados 
e demais circunstancias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver. 
ADVÍRTESELLE que as licenzas quedarán sen efecto se se incumpren as condicións ás que 
estiveran subordinadas. 
O/a novo/a titular COMUNICA que continuará o desenvolvemento da actividade autorizada a 
partires da data ____/_________________/___. 
 
No caso de non indicar unha data de inicio, tomarase como tal a que conste no selo de rexistro de 
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entrada correspondente. 
ADVÍRTESELLE que consonte co disposto no apartado 4 do artigo 71.bis da citada lei 30/1992, “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 exercicio do dereito ou da 
actividade afectada dende o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das 
responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar.  
Asemade, a resolución da administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar 
a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ao 
exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un 
novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado, todo elo conforme 
aos termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.” 
 
Salvaterra de Miño, _________ de ___________de_______ 
 
Sinatura antigo/a Titular,       Sinatura novo/a Titular, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADVIRTESELLE QUE consonte co disposto no artigo 26 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da 
competitividade economica de Galicia, “A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, 
manifestación ou documento que se achega ou incorpora á comunicación previa comporta, logo de audiencia da persoa 
interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da actividade afectada 
desde o momento en que se coñece, sen prexuízo das sancións que proceda impoñer por tales feitos”.Asi mesmo, “a 
resolución administrativa que constata as circunstancias ás cales se refire o parágrafo anterior comportará o inicio das 
correspondentes actuacións e a exixencia de responsabilidades, e poderá determinar a obriga do interesado de restituír a 
situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, 
así como a imposibilidade de instar un novo procedemento durante un período de tempo determinado de entre tres meses a un 
ano”. 
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