ANEXO VII

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TU996D

COMUNICACIÓN

CESAMENTO DA ACTIVIDADE OU REFORMAS NON SUBSTANCIAIS DOS
APARTAMENTOS E VIVENDAS TURÍSTICAS
DATOS DA PERSOA COMUNICANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

TIPO DE VÍA

NIF

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA

CP

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa comunicante

Persoa representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.gal. Só poderá acceder á notificación
co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia Notific@, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

MODIFICACIÓNS QUE SE PRETENDEN:
Cesamento da actividade
Cambio de titular. Indíquese o anterior titular e signatura
TITULAR ANTERIOR

SIGNATURA NÚMERO

Cambio de denominación. Indíquese a denominación anterior e signatura
DENOMINACIÓN ANTERIOR

SIGNATURA NÚMERO

Cambios na escritura social
Baixa temporal
DATA DESDE

DATA ATA

Outros cambios (indicar tipo de cambio):

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

ANEXO VII
(continuación)
DATOS DO ESTABLECEMENTO
NOME

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA

CP

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

CLASIFICACIÓN
APARTAMENTO TURÍSTICO:

UNHA CHAVE

TRES CHAVES

DÚAS CHAVES

VIVENDA TURÍSTICA

CAPACIDADE
UNIDADES

PRAZAS

DATOS PARA EFECTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
PÁXINA WEB:

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

Coa solicitude autorízase a Axencia Turismo de Galicia a facer públicos na súa páxina web os datos anteriormente indicados.

A PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
a) Que a empresa/entidade da cal son titular/representante:
Deixou de exercer a súa actividade a partir da data
Efectuou o cambio sinalado
b) Que dispoño da documentación acreditativa do cambio efectuado.
c) Que os datos consignados son certos e que sei que a inexactitude, falsidade ou omisión dos datos declarados, determinará a imposibilidade
de continuar coa tramitación do procedemento, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que dera lugar e da
instrución do oportuno procedemento sancionador, se procede.
d) Que estou informado/a de que a Administración turística fará as comprobacións, controis e inspeccións necesarias relativas ao cumprimento
dos datos declarados e estar en poder da correspondente documentación.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Axencia Turismo de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
secretaria.turismo@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso
turístico na Comunidade Autónoma de Galicia.

SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Área provincial da Axencia Turismo de Galicia de

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

