Sol·licitud de reserva de nom comercial
1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social: 				

Núm. de cens:

Nom i cognoms del representat legal:
Adreça:
Nom de la persona de contacte:
Adreça electrònica:		

Tel. fix/mòbil:

2. Reserva de nom comercial i altres dades del comerç
Proposta preferent:
Segona proposta:
Tercera proposta:
Activitats detallades:

Adreça del começ:
CP i població:
Nom i cognoms del propietari del local:
Superfície destinada a l'atenció al públic:			

m2

Superfície total:					

m2

Superfície destinada a magatzem: 			

m2

Superfície destinada a aparcament: 			

m2

Marqueu com voleu que es tramiti la sol·licitud d'obertura/canvi de nom comercial:  Procediment ordinari  Procediment simplificat

3. Data i signatura
				

,

d		

del

Govern d’Andorra

T3-332 V 18/10/2012

Signatura de la persona que sol·licita

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud		
Un nom comercial tan sols pot contenir una paraula no catalana si correspon al nom no català de la persona física o és una paraula no
catalana de la denominació social de la persona física o jurídica identificada en l’exercici de la seva activitat comercial. En aquest cas, la
persona física o jurídica corresponent ha d’adjuntar una declaració signada per ella mateixa en què identifiqui la seva activitat comercial
amb aquest nom comercial.
Si la persona que sol·licita és una societat, certificació de la junta de la societat que faculti el/la sol·licitant a signar la demanda (si no té
càrrec representatiu o no té poders inscrits al Registre de Societats).
Autorització d'utilització d'un signe d'Estat, si escau.

Legislació aplicable
• Ordinació núm. 3, del 25 de juny del 1976.
• Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment, publicada al BOPA núm. 48, any 8, de 10 de juliol de 1996.
• Reglament d’execució de la llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment, publicat al BOPA núm. 53, any 12, de
20 de setembre del 2000.
• Llei sobre la utilització dels signes d’Estat, publicada al BOPA núm. 48, any 8, 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.
• Conveni entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República Francesa relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment
dels seus nacionals, publicat al BOPA núm. 48, any 15, de 4 de juny del 2003.
• Conveni entre el Principat d'Andorra i la República portuguesa relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals,
publicat al BOPA núm. 98, del 21 de novembre del 2007.
• Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d'obertura i de trasllat de comerç, de les activitats comercials i de canvi de
titular i de nom comercial, del 11 de juliol del 2012, publicat al BOPA núm 33, del 18 de juliol del 2012.
• Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d'obertura i de trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials
i de canvi de titular i de nom comercial, del Comú d'Ordino, de data 26 de juliol del 2012, publicat al BOPA núm 38, 			
del 8 d'agost del 2012.

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 d'Ordino, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries per
garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés i certificació sempre que la legislació vigent no disposi
el contrari a l'adreça de correu electrònic tramits@ordino.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Comú, la
placeta, núm.1, Ordino.

