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COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE  ACTIVIDADE (cando previamente se 
obtivo licenza) 
 
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 
 

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE: 
□ Que remataron as obras necesarias para o acondicionamento do local realizadas con carácter previo 
ao inicio da actividade, comunicadas por D/Dª____________________________ con data 
_____________( rexistro de entrada nº ___________), axustándose as súas determinacións a dita 
comunicación previa. 
□ Que remataron as obras necesarias para o establecemento da actividade realizadas con carácter 
previo ao inicio da actividade e para as que se obtivo licenza previa ( expediente nº ___________), 
axustándose as súas determinacións á licenza concedida, como consta no certificado de fin de obra 
asinado por técnico competente, que se achega. 
 
- Que é certo o que manifesta na presente comunicación 
- Que  se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e que os locais e instalacións 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. 
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- Que a actividade dispón de extintores, iluminación de emerxencia e sinalización segundo o disposto na 
normativa vixente. 
- Que as instalacións de climatización cumpren co disposto na normativa vixente. 
- 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 conta coas autorizacións e informes sectoriais que lle resulten necesarias para o exercicio da 
actividade. 
- 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 no local, a disposición dos servizos de inspección municipais, unha copia desta comunicación . 
- Que, ao tratarse dunha actividade continuada, se axustará as esixencias derivadas da nova normativa que 
vaia entrando en vigor, previa obtención das autorizacións ou realización das comunicacións previas que, no 
seu caso, resulten necesarias para tal finalidade. 
- Que achega toda a documentación preceptiva. 
- Que comunicará ao concello, cando se produza, calquera cambio relativo ás condicións ou ás 
características da actividade ou do establecemento. 
- Que se fará una nova comunicación previa nos casos de modificación da clase de actividade, 
cambio de emprazamento, reforma substancial dos locais, instalacións ou calquera cambio que 
implique unha variación que afecte á seguridade, salubridade ou perigosidade do establecemento. 
 
E COMUNICA que iniciará a actividade a partires do dia _____________________________ 
(No caso de non indicar data entenderase a partires do dia seguinte da presentación da 
comunicación). 
 
DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA: 

 
□ Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante.  

 
□ En caso de persoas xurídicas, DNI  do representante e documentación 

acreditativa da súa representación (escritura da sociedade, poder ou 
documento acreditativo da representación expresa para este acto en orixinal 
ou copia compulsada (se procede).  

 
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, 
manifestación ou documento que se achega ou incorpora á comunicación previa 
comporta, logo de audiencia da persoa interesada, a declaración de ineficacia da 
comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da actividade afectada 
desde o momento en que se coñece, sen prexuízo das sancións que proceda 
impoñer por tales feitos. 

 
Mesía, ____de_____________ de 201__ 
 
Sinatura: 
 
 


