Sol·licitud de comerç o industria

Baixa parròquia

Alta parròquia

Modificació

1.Dades del sol·licitant
Nom i cognoms o raó social si és societat:

NIA o NRT:

Adreça:
Núm:

Carrer:

escala:

bloc:

Edifici:
Població:

pis:
Codi postal:

Parròquia:

Telèfon:

porta:

Adreça electrònica:

Nom i cognom del representat legal

Núm. passaport o DNI:

Persona de contacte:

Telèfon:

Autoritzo al Comú de La Massana a enviar-me un SMS o un correu electrònic en relació a aquest tràmit al número de telèfon mòbil
andorrà:
i /o a l'adreça electrònica:
Compte IBAN: AD/

Entitat bancària:
Titular del compte:

2.Dades del Comerç
Nom comercial:
Núm.:

Adreça:
Edifici:

bloc:

escala:

pis:

porta:

Codi postal i població:

3. Data i signatura
La Massana
Signatura de la persona que sol·licita

d

del

Signatura de la persona propietària del local

*Nota: Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada de l'annex TE4-001/b, en cas d' alta o modificació de comerç

Documentació que cal adjuntar per altes i modificacions de comerç
Plànol del local
Fotocòpia de la targeta del registre de comerç
Fotocòpia del contracte de lloguer o escriptura si és de propietat
Si la persona sol·licitant actua en nom d'un difunt, testament o aute de la Batllia
Si el sol·licitant és una societat, certificació de la junta de la societat facultant el/la sol·licitant (si no és càrrec representatiu o
no té poders inscrits al Registre de societats)
Sol·licitud d'obres menors (1)
Certificat de Reserva de nom Comercial (1)
Sol·licitud d'instal·lació de rètols (1)

(1) Sí escau.
Documentació que cal adjuntar per baixes de comerç
Fotocòpia de la targeta del registre de comerç

Informació complementària
A 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 de La Massana, titular i responsable del mateix; que prendrà les 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 electrònica lamassana@lamassana.ad o be directament al servei de
tràmits del Comú.

Legislació aplicable
-Legislació i normativa vigent
-Ordinació tributària i de preus públics del Comú de la Massana ,vigent

Sol·licitud de comerç o industria

Alta parròquia

Baixa parròquia

(Annex TE4-001/b)

Modificació

4. Característiques del comerç o industria
Activitats (indiqueu l'activitat detallada)

Superfície total: ............................................................................... m2

Superfície destinada a magatzem :.................................................m2

Superfície destinada a cada activitat:

1..............................................................................................................m2

3.............................................................................................................m2

2..............................................................................................................m2

4.............................................................................................................m2

.

5. Observacions

6- Dades del propietari/s del local o de l'habitatge
Nom i cognoms o raó socials:

TE4-001/b

Import mensual del lloguer:

