
Comunicación Previa de Inicio ou
Modificación de Actividade

Sede electrónica
Concello de Arteixo

Praza Alcalde Ramón Dopico, 1 15142 Arteixo - A
Coruña
Tlf: 981 600 009 - correo@arteixo.org

CANLE DE NOTIFICACIÓN

Notificación Postal Notificación Telemática

DATOS DA SOLICITUDE

NIF Primeiro Apelido Segundo ApelidoNome

Correo Electrónico Notificar aTeléfono

Domicilio de Notificación

Concello ProvinciaCódigo Postal

ACTUANDO

Actuando en nome propio Representando, en calidade de

Tipo de Representante:

Posibles valores: (Representante Legal, Titor Legal, Heredeiro Legal, Alcalde / Concelleiro Delegado, REA - Rexistro
Electrónico de Apoderados, Outros, Certificado de Representación)

DATOS DO INTERESADO

NIF Primeiro Apelido Segundo ApelidoNome

Correo ElectrónicoTeléfono



Comunicación Previa de Inicio ou
Modificación de Actividade

Sede electrónica
Concello de Arteixo

Praza Alcalde Ramón Dopico, 1 15142 Arteixo - A
Coruña
Tlf: 981 600 009 - correo@arteixo.org

EMPRAZAMENTO DO LOCAL /ACTIVIDADE

Nome do establecemento Emprazamento

Código IAE Superficie construida (m2) Superficie útil (m2)

INFORMACIÓN DO LOCAL/ACTIVIDADE

Referencia Catastral do local

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE

Denominación da actividade Descrición da nova actividade

Número de expediente adecuación

Data de fin de obra

Tipo de actividade

Número de expediente de comprobación
Suxeita a avaliación ambiental

Espectáculo público e actividades recreativas

Inocua

OUTRAS ACTUACIÓNS



Comunicación Previa de Inicio ou
Modificación de Actividade

Sede electrónica
Concello de Arteixo

Praza Alcalde Ramón Dopico, 1 15142 Arteixo - A
Coruña
Tlf: 981 600 009 - correo@arteixo.org

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.

DOCUMENTACIÓN ADXUNTA

    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.

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE

DATA E SINATURA

EN , A DE DE 20___.

asinado

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais, informámolo/a de que os
datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito
confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o procedemento de Exercicio de Dereitos da Sede Electrónica.

(Máis Información)

https://sede.arteixo.org/opencms/gl/sobrelasede/proteccion_datos/
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Anexo Informativo 
 

 

Descripción 
A Comunicación Previa de Inicio ou Modificación de Actividade presentada cumprindo con todos os requisitos constitúe un acto xurídico que, de

acordo coa lei, habilita para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento e faculta a Administración pública para verificar a conformidade

dos datos que se conteñen nela. 

  

Deberá especificar se non foron necesarias obras ou se finalizaron as previamente autorizadas ou comunicadas co fin de poñer en marcha unha

nova actividade (ou co de modificar substancialmente unha actividade previamente autorizada/declarada/comunicada). 

 

 

Documentación 
Comunicación Previa de Inicio ou Modificación de Actividade. 

No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita dese último

ou copia de poder para representalo. 

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

administrativos. 

Proxecto e documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade ou instalación. 

A autorización ou declaración ambiental que proceda. 

As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de que se conta con todos os necesarios para

o inicio da obra, instalación ou actividade. 

Xustificante de pago da taxa segundo a ordenanza vixente. 


