Concello de Vilasantar
Ru, s/n 15807 Vilasantar - A Coruña
Tlf. 981 778 169

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO OU MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADE

Gardar

SOLICITANTE
NOME:
SEGUNDO APELIDO:
ENDEREZO POSTAL:
CIDADE:
TELÉFONO FIXO:
CORREO ELECTRÓNICO:
ENDEREZO ELECTRÓNICO HABILITADO (DEH):
Actuando en nome propio

PRIMEIRO APELIDO:
NIF/NIE:

PROVINCIA:
TELÉFONO MÓBIL:

Representando, en calidade de

C.P.:

a:

INTERESADO
PRIMEIRO APELIDO:
NOME/RAZÓN SOCIAL:
SEGUNDO APELIDO:
NIF/CIF:
ENDEREZO POSTAL:
CIDADE:
PROVINCIA:
TELÉFONO MÓBIL:
TELÉFONO FIXO:
CORREO ELECTRÓNICO:
ENDEREZO ELECTRÓNICO HABILITADO (DEH):

C.P.
C.P.:

CANLE DE NOTIFICACIÓN
Tradicional
Telemático

COMUNICA:
EMPRAZAMENTO DO LOCAL/ACTIVIDADE
NOME DO ESTABLECEMENTO:
EMPRAZAMENTO:
CÓDIGO IAE:
SUPERFICIE CONSTRUÍDA:

m2 SUPERFICIE ÚTIL:

m2

INFORMACIÓN DO LOCAL/ACTIVIDADE
REFERENCIA CATASTRAL DO LOCAL:
(se non dispón da mesma indique a do edificio)
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COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO OU MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADE

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE
DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE:
DATA DE INICIO DA ACTIVIDADE:
DESCRICIÓN DA NOVA ACTIVIDADE:
TIPO DE ACTIVIDADE:

Inocua
Suxeita a avaliación ambiental
Espectáculo público e actividades recreativas

NÚMERO DE EXPEDIENTE:
(se hai expediente previo de comprobación)
NÚMERO DE EXPEDIENTE:
(se hai expediente previo de obras de adecuación)
DATA DE FIN DE OBRA:

OUTRAS ACTUACIÓNS

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
Que remataron as obras necesarias para o acondicionamento do local realizadas con carácter previo ó inicio
da actividade.
Que non son precisas obras de acondicionamento para o desenvolvemento da actividade.

1. Que as características indicadas reflicten fielmente a actividade a desenvolver e achégase toda
a documentación preceptiva.

2. Que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e que os locais e as instalacións reúnen as
condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanístico.

3. Que se compromete a manter o cumprimento da normativa mencionada durante o desenvolvemento da

actividade así como a adaptarse ás modificacións legais que durante o desenvolvemento da actividade
puidesen producirse.

4. Que se compromete a conservar a documentación que acredita o cumprimento dos requisitos esixidos

durante o desenvolvemento da actividade, así como á súa presentación a requirimento do persoal habilitado
para a súa comprobación.

5. Que se atopa en posesión da correspondente póliza de responsabilidade civil vixente ou outro
seguro equivalente e ao corrente de pago cando o esixa a normativa sectorial aplicable.

AUTORIZACIÓNS
Autoriza ós efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal a esta
administración á comprobación telemática con outras Administracións Públicas dos datos
declarados e demais circunstancias relativas ó exercicio da actividade a desenvolver.

Si

Non
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

De conformidade co previsto nos artigos 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
procedemento administrativo común, e 6.2.b) da Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e en todos aqueles casos
en que a correspondente documentación conste ou deba constar na Administración, ínstase a esta para que se incorporen de oficio ao expediente
testemuños destes. Para tales efectos, préstaselle consentimento ó Concello para que se poidan consultar e transmitir cantos datos resulten
precisos para comprobar a veracidade dos datos expostos ou comunicados, sen prexuízo das restricións que se prevexan nas normas de
aplicación.

Gardar

Cláusula xeral:
De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos
persoais facilitados se incorporan e manteñen nun ficheiro titularidade do Concello, coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os
devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, podendo ser cedidos só nos casos previstos na Lei orgánica 15/1999, de
protección de datos de carácter persoal. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición, na medida en que a lei o permita, dos seus datos, comunicándollo por escrito ó Concello, achegando copia de documento
que acredite a súa identidade.
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