CONCELLO DE O SAVIÑAO
Praza de España, 1
Escairón- O Saviñao 27540 (Lugo)
Teléfono 982 452061

Fax 982 453048

COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDADE
INTERESADO:
Nome e apelidos:

DNI:

Dirección:
Tfn:

Correo electrónico:

REPRESENTANTE*
Nome e apelidos:

DNI:

Dirección:
Tfn:

Correo electrónico

*Achégase documento de representación.
En aplicación do disposto no artigo 24 e na disposición derradeira terceira da Lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade económica
de Galicia,

COMUNICA
Que vai iniciar a actividade que se describe a continuación ou, no seu caso, modificar a actividade que ven
exercendo e que se indica a seguir:
LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE
Enderezo
Referencia catastral:
DESCRIPCIÓN DA ACTIVIDADE

CONCELLO DE O SAVIÑAO
Praza de España, 1
Escairón- O Saviñao 27540 (Lugo)
Teléfono 982 452061

Fax 982 453048

Documentos que se achegan con esta comunicación previa (marcalos cunha “x”
1.
No caso de que se actúe por representante, documento acreditativo, orixinal ou compulsado, da representación.
2.
Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, coa manifestación expresa do cumprimento de todos os
requisitos técnicos e administrativos.
3.
Xustificante de pagamento da taxa dos tributos municipais.
4.
Planos de situación catastral da actividade e de planta do local que reflictan a súa superficie total e a súa distribución
coas instalación e mobiliario.
5.
Proxecto técnico da actividade asinado por técnico competente.
6.
Memoria asinada por técnico competente.
7.
Certificación do técnico que redacte o proxecto ou memoria de que este cumpre coa normativa técnica de
aplicación.
8.
Autorización ou declaración ambiental que proceda.
9.
Autorizacións e/ou informes sectoriais preceptivos para o inicio da actividade.
Todos os documentos anteriormente citados non se teñen que presentar se xa se achegaron á comunicación previa de obras
que ten como obxecto o desenvolvemento desta actividade.
10.
Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicios para o exercicio da actividade e de que os
locais e as instalación reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento
urbanístico
11.
Copia compulsada da declaración censual de alta no censo de empresarios, profesionais ou retenedores onde se
indique o epígrafe fiscal da actividade e o local afecto a aquela, no seu caso.
O comunicante declara baixo a súa responsabilidade
1.- Que son certos cantos datos e manifestacións foron expostos na presente comunicación e documentación que se
achega.
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se
achega ou incorpora á comunicación previa comporta a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide
exercer os actos de uso do solo e do subsolo comunicado, sen prexuízo das sancións que proceda impoñer por tales feitos.
A resolución administrativa que constate tales circunstancias comportará a esixencia de responsabilidades e poderá
determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ó momento previo ó inicio das obras, así como a
imposibilidade de instar un novo procedemento durante un período de tempo determinado entre tres meses e un ano, de
conformidade co artigo 194.5 da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
3.- Que, de ser o caso, as obras necesarias para o desenvolvemento desta actividade, ou para a súa modificación, que
previamente foron comunicadas a este Concello ou que, no seu caso, estaban amparadas por licenza municipal de obras,
foron totalmente terminados de acordo coa documentación xa comunicada ou á licenza outorgada.
4.- Que a actividade que se describe nesta comunicación previa será exercida segundo ás condicións que figuran no
anexo desta comunicación.
5º.- Que se obtiveron todas as autorizacións e/ou informes sectoriais preceptivos necesarios para o inicio da
actividade que se comunica.
En

a
de
Asdo.,: interesado/representante

de 20

