
  

  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE RIBADEO 

COMUNICACIÓN PREVIA PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS E APERTURA 

DE ESTABLECEMENTOS 

DATOS DO SOLICITANTE 

Nome e Apelidos ou Razón social:  

CIF/ou equivalente: 

Correo electrónico:   

REPRESENTANTE      

Nome e Apelidos: 

NIF ou equivalente: 

Correo electrónico:  

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Localidade:    Provincia:     C.P.: 

Teléfono:    Correo electrónico: 

DATOS DA NOTIFICACIÓN 

Persoa a notificar: 

Medio de notificación: Electrónica       Postal 

DATOS DA ACTIVIDADE 

Dirección: 

Localidade:          CP:  

Teléfono/Fax/Correo electrónico:  

Grupo I.A.E.:  

Nome comercial da actividade:  

Descripción da actividade:  

Superficie da actividade: 

Con Referencia Catastral:  

 



  

  

OBXETO DA COMUNICACIÓN: 

O/a titular da licencia de apertura D.  

como promotor/a da actividade ou en representación da sociedade       

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE SER CERTOS OS DATOS QUE SE CONSIGNAN  DE 

SEGUIDO: 

 Que remataron as obras necesarias para o acondicionamento do local realizadas con 

carácter previo ao inicio da actividade, comunicadas ou con licenza previa, axustándose as 

súas determinacións como consta no certificado de fin de obra asinado por técnico 

competente achegado. 

 Que non son precisas obras de acondicionamento para o desenvolvemento da actividade. 

 Que o local en cuestión se corresponde e se axusta en canto ao seu acondicionamento ao 

que obtivo a licencia de apertura inicial e cumpre con todas as medidas correctoras esixidas 

nela. 

 Que se axustará e cumprirá todas as condicións impostas no/s acto/s administrativo/s 

habilitante/s para o exercicio da actividade. 

 Que se cumpren as condicións de illamento mínimas e os valores límites de inmisión e 

transmisión de ruído e vibracións consonte a lexislación e regulamentación vixentes. 

 Que a actividade dispón de extintores, iluminación de emerxencia, sinalización e demais 

condicións e instalación de protección contra incendios segundo o disposto na normativa 

vixente. 

 Que acomodarase á normativa reguladora que vaia entrando en vigor que, no seu caso, 

resulte necesaria para tal finalidade. 

 

En Ribadeo, a  

 

Firma do titular: 

 

Asdo./  

 Que comunica que iniciará a actividade a partir do día            /             /              (En caso 

de non indicar data, entenderase a partir do mesmo día da presentación) 



  

  

 

 

* DEBERÁ EXPOÑER unha copia selada desta Comunicación en lugar visible e de fácil 
acceso ao establecemento 
 
Advirtese que o artigo 69 da Lei 39/2015  de 1 de outubro do Procedemento Administrativo 

Común das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común  dispón que a 

comunicación permitirá o exercicio ou o recoñecemento dun dereito ou ben o inicio dunha 

actividade dende o día da súa presentación, sen prexuízo das facultades comprobación, control 

e inspección que teñan atribuidas as Administracións Públicas. 

 

A inexactitude, falsedade ou omisión, de carácter esencial, de calquer dato ou información que 

se incorpore a uhna declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación 

ante a Administración competente da declaración responsable, a documentación que sexa no 

seu  caso requerida para acreditar o c umprimento do  declarado, ou  a comunicación, 

determinará a imposibilidade de continuar co  exercicio do dereito ou actividade afectada dende 

o momento no que se teña constancia de tales feitos,  sen prexuixo das responsabilidades 

penais, civiles ou administrativas a que tivera lugar. 

 

Asemade, a resolución da Administración Pública que declare tales circunstancias poderá 

determinar a obriga do interesado  de restituir a situación xurídica ao  momento previo ao  

recoñecemento ao exercicio do dereito, ao inicio da actividade correspondente, así como a  

imposibilidade de instar un novo procedimiento co mesmo obxecto durante un período de 

tempo determinado pola lei, todo elo conforme aos  términos establecidos nas normas 

sectoriais de aplicación 

**************** 

De conformidade co disposto na  L.O. 15/1999 de Datos de Carácter persoal, informámoslle 

que os datos de carácter persoal recollidos neste documento forman parte dun ficheiro, 

propiedade de Concello de Ribadeo, cuxa finalidade é atender a xestión solicitada. Vostede 

poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, segundo o 

disposto na lei, poñéndose en contacto co noso Dpto. de Dereitos ARCO na Dirección: Praza 

de España 1, 27700 - Ribadeo (Lugo). 

Ningunha parte deste documento pode ser reproducida, nin introducida en ningún sistema de 

recuperación, nin transmitida de ningún xeito, nin por ningún medio, xa sexa electrónico, 

mecánico por fotocopia, gravación ou doutro tipo, con ningún propósito, sen a autorización por 

escrito do titular deste documento. Os nomes de compañías, persoas ou produtos reais aquí 

mencionados poden ser marcas comerciais dos seus respectivos propietarios.   

 

 

 

 



  

  

 

 

 

  
 

DOCUMENTACION ACHEGADA: NOVA APERTURA 

 

 Actividade  INCLUIDA, no seu caso,  en Evaluación de Incidenza Ambiental Declaración: 
Estudio de Avaliación/Incidencia Ambiental e AUTORIZACION 

 Para actividades que non sexa esixible proxecto técnico, deberá contarse cunha Memoria 
Técnica descritiva e gráfica da actividade ou establecemento e as súas instalacións, asinada 
por técnico competente que inclúa os certificados acreditativos requeridos pola normativa 
sectorial de aplicación e para  as actividades suxeitas a Lei 10/2017 de 27 de decembro de 
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia 
 

1. Proxecto visado polo  Colexio Oficial correspondente de Galicia que inclúa Certificado de 

Seguridade e Solidez asinado  por Técnico competente colexiado en Galicia. 

2. Certificación  de cumprimento de Normativa acústica de empresa homologada pola Conselleria 

de Medio   Ambiente, Territorio e Infraestructuras.( No caso de tratarse dunha  actividade  que 

produza ruido/vibración) 

3. Estatutos da  sociedade, no caso de ser persoa xurídica. 

4. Xustificante de ter  efectuada a autoliquidación da taxa. 

5. Contrato de arrendamento ou acreditación da propiedade. 

 
 

PREVIA A INSPECCIÓN TÉCNICA, unha vez  realizada a instalación da  actividade deberá 

comunicalo ó Concello  aportando: 

 Certificado final de obra (caso de realizarse obras de adaptación/adecuación do local).   

 Certificado de cumprimento de normativa acústica expedido por empresa homologada pola 

Consellería  de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras da  Xunta de Galicia. 

 

DOCUMENTACION ACHEGADA: CAMBIO DE TITULAR 

 Comunicación–Declaración Responsable de que non existe modificación no local en relación coa 

actividade que desenvolve. 

 Autorizacion do anterior titular ó cambio de titularidade/contrato de arrendamento ou acreditación 

da propiedade/boletin de enganche de auga. 

 Estatutos da sociedade en caso de ser persoa xurídica. 

 Xustificante de ter efectuada  a  autoliquidación  da  taxa. 
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