COMÚ D'ORDINO

Sol.licitud d'obertura de comerç o indústria

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

Núm. de passaport o DNI:

Data de naixement:

Lloc de naixement:

Carrer:
Edifici:

Núm.:
Bloc:

Escala:

Població:

Telèfon/fax:

Entitat bancària i sucursal:

Núm. compte:

Pis:

Porta:

Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Telèfon/fax:

2. Comerç
Nom comercial:
Carrer:
Edifici:

Núm.:
Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Població:
Nom del negoci anterior:
Parròquia de procedència:

Signatures

T3-060 Comú

Signatura de la persona que sol·licita

Nota: Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada sempre de l'annex T3-060/b Comú.

Signatura del/de la propietari/ària del local

Documentació general que s'ha d'adjuntar a tota sol·licitud d'obertura de comerç o indústria
Plànol del local
Contracte de lloguer o escriptura de propietat del local
Si la persona que sol·licita és una societat, certificació de la junta de la societat facultant el/la sol·licitant a signar la demanda (si no és
càrrec representatiu o no té poders inscrits al Registre de Societats)
.Còpia de la targeta del comerç

Legislació aplicable
 Ordinació general tributària de la parròquia d'Ordino de l'any en curs, publicada al BOPA
 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 d'Ordino, 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 a l'adreça de correu electrònic tramits@ordino.ad o be directament al Servei de Tràmits de l'edifici administratiu del
Comú, plaça major s/n, Ordino.
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Annex

3. Característiques del comerç o indústria
Activitat principal:
Activitats secundàries:

Superfície total:

m2

Sup. destinada a magatzem:

m2

Soterrani

Superfície comercial

m2

Baixos

Superfície comercial

m2

Pis/pisos

Superfície comercial

m2

Nombre d'empleats:

Nombre de comptadors (carburants):

Nombre d'habitacions:

Nombre de màquines recreatives:

Preu de lhabitació:

Nombre de vehicles:

Nombre de tendes de càmping:

Nombre de places per a vehicles:

4. Propietari/ària del local
Nom i cognoms o raó social:
Representant legal:

Telèfon/fax:

5. Data i signatures
,

T3-060/b Comú

Signatura de la persona que sol·licita

d

de
Signatura del/de la propietari/ària del local

