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ANEXO II
COMUNICACIÓN PREVIA DE APERTURA DE ACTIVIDADE
D/D.ª

SOLICITANTE
REPRESENTANTE

CIF/NIF
ENDEREZO
CP

CONCELLO

TELÉFONOS
MAIL:
EN NOME PROPIO, (OU EN REPRESENTACIÓN DE )
Con NIF/CIF núm.

Ante ese concello comparece e DI:

Que de conformidade co disposto no art. 24.1 e no art. 33.2 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade de Galicia, en relación co 71 bis.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común, presento
COMUNICACIÓN PREVIA DE APERTURA DE ACTIVIDADE

Poño en coñecemento dese concello que cumpro cos requisitos esixibles para desenvolver a actividade que a
continuación se menciona e a tal efecto sinalo o seguinte:
1. Que a actividade que se vai desenvolver é a seguinte:
-

Situación: Local número ____________________ da rúa /lugar _________________________

-

Actividade:___________________________________________________________________

-

Referencia catastral do inmoble:______________________________________________________

2. Que a actividade do establecemento comezará o ______________________________________
3. Que se acompaña a seguinte documentación: (riscar o que proceda cun x)

__ Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, coa manifestación expresa do
cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos.

__ Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais
e instalación reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento
urbanístico.
__Proxecto e documentación técnica esixible segundo a natureza da actividade ou instalación.
__ Autorización ou declaración ambiental procedente.
__ Autorizacións e informes sectoriais preceptivos e manifestación expresa de que se conta con todo o
necesario para o inicio da obra, instalación ou actividade, en concreto:
__Autorizacións de Turismo.
__ Autorizacións de Sanidade.
__Outras:________________________________________________________
__ Certificado, acta ou informe de conformidade, se fose o caso, emitido polas entidades de
certificación de conformidade municipal.
__Xustificante de pagamento dos tributos municipais.

4. De precisar declaración de incidencia ambiental:
__Copia do proxecto da obra ou actividade asinada por técnico/a responsable.
__Declaración de incidencia ambiental.
__ Certificación da/o técnica/o ou das/os técnicas/os facultativas/os que autoricen o proxecto de que este
cumpre coa normativa técnica de aplicación.

A CAPELA, _______ de ________________________ de 20____

Asdo.: _________________________________________________

En virtude do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), informámoslle que os datos que vostede nos
facilite voluntariamente a través do presente formulario e, no seu caso, a documentación anexa, serán tratados baixo a protección e as especificacións contidas na
citada LOPD, incorporándose ao ficheiro “URBANISMO” debidamente inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é
o CONCELLO Da CAPELA, e coa finalidade de tramitación da documentación e xestión da solicitude de licenza de obras no concello da CAPELA.
Vde. poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos dirixíndose ao Rexistro de Entrada Municipal, As Neves, 46 A
15613 da CAPELA (A Coruña), referencia “Protección de datos”, a través dun escrito asinado ao efecto e xuntando copia do seu DNI.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE A CAPELA

