Sol·licitud de comerç o indústria
Alta parròquia

Baixa parròquia

Modificació

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

Núm. de passaport o DNI:

Data de naixement:

Lloc de naixement:

Adreça:
Telèfon/fax:
Entitat bancària:

Població:
/

/
Núm. compte:

Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Telèfon:

2. Comerç o Indústria:
Nom comercial:
Carrer:
Edifici:

Núm.:
Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Població:

3. Data i signatures
La Massana, ………………. d …………………..………………………………. de …………………..
Signatura de la persona que sol·licita

TE4-001
Nota: Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada sempre de l’annex TE4-001/b

Signatura del/de la propietari/ària del local

Documentació general que s’ha d’adjuntar a tota sol·licitud de comerç o indústria:

□
□

Plànol del local
En el cas de canvi de nom per defunció, si la persona que sol·licita actua en nom del difunt, testament o certificat notarial
i certificat de defunció
□ 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)

Legislació aplicable
• Ordinació general tributària de la parròquia de la Massana, publicada al BOPA.
• Decret del Govern sobre autoritzacions comercials, de 10 d’octubre de 1981. Llei de noms comercials, denominacions
socials i rètols d’establiments, publicada al BOPA núm. 48, de 10 de juliol de 1996. Llei sobre la utilització dels signes d’Estat,
publicada al BOPA núm. 48, de 10 de juliol de 1996. Reglament d’execució de la llei sobre la utilització dels signes d’Estat,
publicat al BOPA núm. 27, any 10.

Sol·licitud de comerç o indústria
Alta parròquia

Baixa parròquia

Annex
Modificació

4. Característiques del comerç o indústria
Activitats :
1……………………..………………………………………………………………………………………………………..…
2..…………………………………………..……………………………………………………………………………………
3..………………………..………………………………………………………………………………………………………
4..…………………………..……………………………………………………………………………………………………
5..……..…………………………………………………………………………………………………………………………
6..………………………………………………………………………………………………………………………………...

Superfície total:……………………………………..m2

Sup. destinada a magatzem:…………………..…..………….m2

Superfície destinada a cada activitat:
1 …………………………………………………………m2
2………………………………………………………….m2
3………………………………………………………….m2
4………………………………………………………….m2
5………………………………………………………….m2
6………………………………………………………….m2

5. Observacions:

6. Propietari/ària del local (*)
Nom i cognoms o raó social:
Import mensual del lloguer:
Representant legal:
* Aquestes dades s’han d’omplir només en cas d’obertura o modificació del comerç o la indústria.
TE4-001/b
BOPA núm. 27, any 10

Telèfon/fax:

