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Nom i cognoms o raó social:

Representant legal:

1. Persona que sol·licita

Adreça: Núm.:

Edifici: Bloc:

Adreça electrònica:

Nom de la persona de contacte: Tel. fix / mòbil:

2. Dades del comerç o indústria i tipus de modificació

Sol·licitud de modificació de comerç o indústria
Procediment ordinari                   Procediment simplificat

Codi postal / població: Tel. fix / mòbil:

Nom actual del comerç:

Núm de cens:

Núm. registre de comerç:

Entitat bancària: Compte IBAN: AD

Govern d’Andorra

Escala: Pis: Porta:

Adreça:

Edifici:

Butlletí d’instal·lació elèctrica núm.:

Tipus de modificació que sol·liciteu:

Codi postal / població:

Contracte vigent de manteniment d’extintors núm.:

Bloc: Escala: Pis: Porta:

Núm.:

Tipus: A B C DSI elèctric (1):

Empresa:

Canvi d’adreça

Adreça:

Edifici:

Nom del negoci anterior:

Codi postal / població:

Bloc: Escala: Pis: Porta:

Núm.:

Canvi de superfície

Superfície destinada a explotació (m2):

Superfície destinada a magatzem (m2):

Rètols volada (m2):

Rètols frontals (m2):

Vitrines (ml):

Superfície destinada a aparcament (m2):

Superfície total (m2):

Tendals (ml):

Rètols indicadors:

Altres:

- En cas d’haver més d’un sol·licitant adjuntar l’annex de sol·licitant (T6-093b)

imatge

imatge

imatge

imatge



Nom i cognoms o raó social de l’antic titular del comerç:

Altres (Especifica-les)
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6. Informació complementària

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 de Sant Julià de Lòria, titular i responsable del mateix; que pendrà 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 al Servei de Tràmits de l’edifici administratiu El Molí, del Comú de Sant Julià de Lòria.

5. Data i signatures

Sant Julià de Lòria,         d de

Signatura de la persona que sol·licita Signatura de l’antic titular (1)

Activitat principal:

Activitats secundàries:

Canvi de nom comercial           Nova denominació:

Modificació d’activitats (Indiqueu tal com quedaran a partir d’ara)

Canvi de titular (Només per a les sol·licituds que s’acullen al procediment simplificat)

Representant legal:

3. Persona propietària del local nou

Nom i cognoms o raó social:

Tel. fix / mòbil:

Representant legal:

Adreça electrònica:

4. Declaració responsable (Només per a les sol·licituds que s’acullen al procediment simplificat)

D’acord amb el que disposa l’article 5 del Reglament que regeix el procediment simplificat per a les sol·licituds de comerç, el sol·licitant declara 
sota la seva responsabilitat que disposa dels informes i certificats que acrediten el compliment de les condicions i requisits tècnics que estableix la 
normativa vigent.

Signatura de la persona que declara

Signatura de la/les persona/es propietària/es del local

NOTA: (1) Ompliu en cas de ser una modificació del titular del comerç
- Aquesta sol·licitud ha d’anar sempre acompanyada de l’annex V1 FT6
- Aquesta sol·licitud ha d’anar sempre acompanyada del formulari d’alta o actualització de dades de comerç
- Aquesta sol·licitud ha d’anar sempre acompanyada de l’autorització relativa a l’adhesió a un grup de WhatsApp



 
 

DEPARTAMENT DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I COMERÇ 
Av. Rocafort, 21-23, ed. El Molí 
(AD600)  Sant Julià de Lòria 
Principat d’Andorra 
Tel. (+376) 871 700 

Sant Julià de Lòria,  
 
 

FORMULARI – Alta o actualització de dades de comerç 
Nom del comerç  

 
Adreça del comerç  

 
NRT del titular  

 
Nom i cognoms del titular 

 

 

DNI/Passaport del titular  
 

Persona de contacte 
 

 

Telèfon de contacte  
 

E-mail de contacte  
 

Observacions 
 

 
 

    Aquestes dades s’obtenen amb la finalitat de donar-se d’alta o actualitzar el Registre de Comerç del Comú de Sant Julià de Lòria. 
 

 
Així mateix, el Comú de Sant Julià de Lòria té la voluntat de sol!licitar al comerciant l’autorització per 
l’ús de les dades més amunt recollides per fer-lo partícip d’accions de dinamització comercial. 
 
A tal efecte, de conformitat amb la Llei 15/2023 de protecció de dades personals, l’informem que les dades contingudes 
en el present document s’incorporarien a un fitxer quin responsable en serà el Comú de Sant Julià de Lòria, i que serien 
objecte d’un tractament absolutament confidencial. El Comú de Sant Julià de Lòria utilitzarà les dades per a contactar-
lo a l’efecte d’interessar-se per la seva voluntat de participació en les reunions i accions de dinamització comercial de 
la parròquia, així com per informar-lo de qualsevol aspecte que li pugui interessar. En cap cas les dades seran cedides 
a tercers que no formin part del Comú de Sant Julià de Lòria, sense el degut consentiment del signant. Tanmateix, 
posem en el seu coneixement el seu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se o qualsevol altre dret que la vigent 
Llei en matèria de protecció de dades li atorgui, al respecte del tractament de les seves dades. A aquest efecte, caldrà 
que ho notifiqui per escrit directament al Comú de Sant Julià de Lòria (reactivacio.anna@comusantjulia.ad). 

 
        Accepto cedir les dades per dinamització comercial                  Sí               No     
 
 
           Data i signatura 
  

  

Particular: 

Societat: 

Representant legal: 



 
 

DEPARTAMENT DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I COMERÇ 
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AUTORITZACIÓ – Adhesió a un grup de WhatsApp 

 
Jo,                                                                                                                                                                   , major d’edat, de nacionalitat,                            
                                                                                                          , amb número de passaport/document nacional d’identitat,                                                                                 
                                                                                                          , actuant en el meu propi nom, declaro que autoritzo al 
Comú de Sant Julià de Lòria (en el successiu, “el Comú”) a agregar-me, mitjançant el meu compte de WhatsApp 
personal, associat al meu número de mòbil personal, a un grup de WhatsApp creat i administrat pel Comú, en 
el marc de la dinamització comercial de la parròquia.                                                                                                         . 
 
Per la present, declaro entendre i acceptar que, de conformitat amb l’establert a la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, 
qualificada de protecció de dades personals, el Comú m’ha informat que tractarà les meves referides dades de 
caràcter personal exclusivament amb la finalitat de gestionar l’esmentat grup, que si hagués decidit no ser part 
d’aquest grup no hauria tingut cap efecte negatiu en la meva relació amb el Comú, que el Comú no comunicarà 
ni a ningú les meves dades personals, si bé WhatsApp, sota la seva responsabilitat, les comparteix amb la resta 
de membres del grup, que el Comú destruirà aquest grup en el moment que perdi la seva finalitat, i que per a 
exercir els meus drets o per a qualsevol altra dubte, em puc posar en contacte amb el delegat de protecció de 
dades del Comú mitjançant l’adreça de correu electrònic dpd@comusantjulia.ad. 
 
Així mateix, declaro que, un cop complida la finalitat per la qual participo en aquest grup de WhatsApp, previ 
notificació/avís del/al Comú, sortiré del grup i esborraré el seu contingut. 
 
Finalment, em comprometo a complir amb les següents normes d’ús del grup: 

• Respectar el propòsit/objectiu per al qual s’ha creat el grup.  
• No enviar memes o stickers, i limitar l’ús d’emogis poc freqüents (evitar malentesos). 
• Restringir l’enviament de vídeos, fotografies i notícies. 
• No enviar contingut que NO hagi verificat prèviament. 
• Queixar-me a l'administrador, no al grup. 
• No enviar contingut "sensible" (política, religió, ...). 
• Usar el “reply” en les respostes, per a evitar converses creuades. 
• No usar el grup quan només vull conversar amb una persona. 
• Tenir en compte que no tothom interpretarà les paraules com jo vull. 
• No assumir que tots poden/volen escoltar missatges de veu. 

            
 
Data i signatura 
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