Magnífic Ajuntament de Borriana
SOL·LICITUD DE BAIXA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ACTIVITAT
A

DADES DEL TITULAR DE L'ACTIVITAT

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA

DNI, NIE, NIF

ADREÇA

CP I POBLACIÓ

ADREÇA ELECTRÒNICA

TELÈFON

B

DADES DEL REPRESENTANT

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA

DNI, NIE

ADREÇA

CP I POBLACIÓ

ADREÇA ELECTRÒNICA

TELÈFON

C

DADES DE LA NOTIFICACIÓ

PERSONA A NOTIFICAR:

D

FORMA DE NOTIFICACIÓ:

Sol·licitant

Notificació en Paper

Representant

Notificació Telemàtica (amb certificat digital)

EXPOSE

1) Que en l'adreça

tinc autoritzada una activitat

dedicada a
i sent que he causat baixa en la mateixa, precise que per aquest
Ajuntament es procedisca a donar de baixa també la llicència municipal d'activitat concedida el seu dia, així com els conceptes
tributaris que afecten la mateixa, per a la qual acompanye a la present sol·licitud la següent documentació, original o en fotocopia
degudament autenticada o compulsada:
Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
En el cas de tractar-se d'una societat, document o justificant en què s'acredite fefaentment la representació de la mateixa per part
del signant de la sol·licitud.
Fotocòpia de la baixa i/o variació de les dades de la Declaració Censal (model 036 o 037).
2) Que sóc coneixedor que, en compliment del que establix l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, per mitjà del present escrit s'inicia el corresponent procediment administratiu, el qual té un
termini màxim normativament establit per a la seua resolució i notificació de tres mesos, produint el silenci administratiu l'efecte de
legitimar-me per a entendre estimada la meua sol·licitud, sense perjudici que en la instrucció de l'expedient es puga acordar la
suspensió del termini màxim legal, per les causes que determina l'article 22 de l'esmentada Llei 39/2015.

E

SOL·LICITE

Que tenint per presentada aquesta instància i previs els tràmits i informes oportuns es concedisca la baixa de la llicència municipal
d'activitat referida, així com dels conceptes pels quals tributa la mateixa.
Borriana,

d'/de

de 20

Signatura del sol·licitant o representant legal

Signat:
D'acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter Personal l'interessat queda informat de que les dades de caràcter
personal facilitats, podran passar a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Borriana i s'utilitzaran únicament per a l'exercici de
funcions pròpies de la seua competència sense que puguen ser cedits a tercers excepte per obligacions legals, no obstant podrà exercir els seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'un escrit dirigit a aquest Ajuntament.
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