
CONCELLO DE MESIA  (A CORUÑA) 
Xanceda s/n 15685 Mesía. CIF: P1504800B    Telf. 981 687 001 – Fax 981 687 069 

 
 
COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADE (sen obra previa) 
 
INTERESADO 
Nome e apelidos / Razón social:   
DNI/CIF:  
Enderezo para os efectos de notificacións:  
Código Postal:  Teléfono:  
Municipio:  Provincia:  
Correo electrónico: Fax 
REPRESENTANTE (Cando proceda) 
Nome e apelidos / Razón social 
DNI/CIF 
Enderezo para os efectos de notificacións 
Código Postal Teléfono 
Municipio Provincia 

Correo electrónico: Fax 

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE:  

DENOMINACIÓN COMERCIAL: 

TIPO DE ACTIVIDADE: 
□ inocua 
□ suxeita a avaliación ambiental 
□ actividades de espectáculos ou recreativas 

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA (marcalos cun “x”): 

□ No caso de que se actúe por representante, documento acreditativo, orixinal ou compulsado, 
da representación. 

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

□ Planos de situación catastral da actividade e de planta do local que reflictan a súa superficie 
total e a súa distribución. 

□ Proxecto técnico da actividade para as actividades non recollidas no apartado anterior. 

□ Certificación do técnico que redacte o proxecto de que este cumpre coa normativa técnica de 
aplicación. 

□ Autorización ou declaración ambiental que proceda. 

□ 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. 

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

□ 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 

 
DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA 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 a actividade comunicada, 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 
ao momento previo ao inicio das obras ou da actividade, 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. 

 
2) 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 terminadas de acordo 
coa documentación xa comunicada ou á licenza outorgada. 
 

3) Que a actividade que se describe nesta comunicación previa será exercida segundo ás 
condicións establecidas na memoria explicativa. 

 
4) Que se obtiveron todas as autorizacións e/ou informes sectoriais preceptivos necesarios para 

o inicio da actividade que se comunica, que nesta caso non é nengunha. 
 
COMUNICA que iniciará a actividade a partires do dia _____________________________ 
(No caso de non indicar data entenderase a partires do dia seguinte da presentación da 
instancia). 
 
Mesía, ___ de _____________ de 201_____.  
 
Sinatura: 



CONCELLO DE MESIA  (A CORUÑA) 
Xanceda s/n 15685 Mesía. CIF: P1504800B    Telf. 981 687 001 – Fax 981 687 069 

 
 
D./D.ª ___________________________ , con DNI núm. ______________________ , e domicilio 
no lugar de _______________________, núm.  _______, parroquia de _____________________, 
co fin de iniciar a actividade de _____________________________________________________ 
sita no lugar de __________________________, núm. _______, parroquia de ________________, 
mediante a ___________________________________________________________________________o 
día ___________________________, 
 
D E C L A R O:  
 
- Que non son precisas obras de acondicionamento para o desenvolvemento da 
actividade. 
- Que as instalacións cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e que 
reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no ordenamento 
urbanístico. 
- Que a instalación eléctrica se axusta ao Regulamento electrotécnico de baixa tensión. 
- Que a actividade cumpre coas normas de accesibilidade. 
- Que cumprirán os requisitos relativos as medidas hixienico-sanitarias. 
- Que se cumprirán os requisitos da normativa especifica de tratamento de residuos. 
- Que cumprirá os requisitos esixidos pola normativa de aplicación e manterá as medidas 
correctoras precisas para o correcto desenvolvemento da actividade durante o tempo do 
seu exercicio.  
- Que contará na ubicación da actividade, a disposición dos servizos de inspección 
municipais, unha copia desta comunicación presentada. 

 
En Mesía, a _____ de ___________________ de 201___. 
 
Sinatura: 


