
Comunicación Previa de Obra de
Adecuación de Local para

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
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OBRA

Descrición

Localización

Referencia Catastral Clasificación do solo Orzamento

Técnico do proxecto

Posibles valores: (Urbano, urbanizable, rústico,
núcleo rural, non urbanizable)

EMPRAZAMENTO DO LOCAL /ACTIVIDADE

Nome do establecemento Emprazamento

Código IAE Superficie construida (m2) Superficie útil (m2)
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DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE

Denominación da actividade Descrición da nova actividade

Tipo de actividade Data de inicio

Suxeita a avaliación ambiental

Espectáculo público e actividades recreativas

Inocua

OUTROS EXPEDIENTES RELACIONADOS

AUTORIZACIÓNS

Autoriza ao concello o acceso telemático ao Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e
Enxeñeiros de Edificación da Coruña para a obtención do expediente dixital que é obxecto desta solicitude.

Nº visado/Nº rexistro:

Non

Sí

Sí Número de expediente:

Non

Autoriza ao concello o acceso telemático ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para a obtención dos
traballos técnicos dixitais que son obxecto desta solicitude.

Traballos(números):
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DOCUMENTACIÓN ADXUNTA

    1.  Que son certos cantos datos e manifestacións foron expostos na presente comunicación e documentación que
se achega.
    2.  Que as actuacións que se detallan nesta comunicación previa cumpren coa normativa urbanística e sectorial
de aplicación neste concello, e que serán executadas con arranxo ás condicións xerais e específicas establecidas.
    3.  Que se obtiveron todas as autorizacións e/ou informes sectoriais preceptivos necesarios para o inicio da obra,
instalación ou actividade, así como as concesións administrativas ou autorizacións correspondentes cando o acto
pretendido supoña a ocupación ou utilización do dominio público do que sexa titular outra Administración Pública.

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/


•

•

•

•

•

•

•

•

•

Anexo Informativo 
 

 

Descrición 
Con carácter previo ao inicio da obra ou instalación que se destine especificamente a unha actividade, os/as interesados/as presentarán

comunicación previa na cal poñerán en coñecemento da Administración Municipal os seus datos identificativos e achegarán a documentación

acreditativa dos requisitos esixibles para o inicio da obra ou instalación. 

Con carácter xeral, transcorrido o prazo de quince días hábiles, a presentación da comunicación previa cumprindo con todos os requisitos esixidos

constitúe título habilitante para o inicio das obras, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección por parte do

concello. 

Logo de rematar a obra, presentarase comunicación previa para o inicio da actividade. 

 

 

Documentación 
NOTA:  A documentación técnica tramitada a través da plataforma de traballos profesionais do COAG ou outros colexios profesionais

non terá que ser achegada; só se terá que indicar na instancia o código correspondente. 

Comunicación Previa de Obra de adecuación de local para 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. 

Descrición suficiente das características da obra de adecuación de local. 

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

administrativos. 

De ser o caso, proxecto técnico esixible legalmente e declaración do/a técnico/a ou os/as técnicos/as facultativos/as que autoricen o proxecto de

que este cumpre en todos os seus termos coa ordenación urbanística de aplicación. 

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 pagamento dos tributos municipais. 


