DECLARACIÓN
RESPONSABLE
Concello de Meaño
Datos do Solicitante:
D/Dª:
Con DNI/CIF:

con enderezo no/a lugar/rúa de:

nº:

Parroquia de:

Municipio:

Correo electrónico:

nº de teléfono:

Datos do representante, (se fose o caso):
D/Dª:
Con DNI/CIF:

con enderezo no/a lugar/rúa de:

nº:

Parroquia de:
Correo electrónico:

Municipio:

nº de teléfono:

Datos do local e Actividade:
Dirección:
Descrición da actividade:
Epígrafe fiscal:

Data de inicio da actividade:

Declaración:

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que cumpro cos requisitos esixidos pola normativa vixente para
acceder ao recoñecemento do dereito á posta en funcionamento da actividade; actividade que se vai a
desenvolver dacordo coa normativa que resulta de aplicación e que dispoño da documentación que así o
acredita.
Documentación:
- Cando non houbese obra previa ou obras non suxeitas a licenza ou obras suxeitas a licenza de obra menor:
Memoria xustificativa do cumprimento da normativa urbanística xustificativa do uso.
Plano de situación en cartografía municipal do local donde se desenvolverá a actividade.
Plano do local coas súas instalacións.
Certificación subscrita por técnico competente que acredite que a actividade cumpre a normativa aplicable (Referente a ruído,
incendios, accesibilidade e seguridade de uso, solidez e seguridade estructural, etc) e das medidas correctoras esixibles.
Escritura de propiedade ou de arrendamento do local.
Xustificante do abono do importe das taxas.
Fotos.

- Cando houbese obras suxeitas a licenza de obra maior:
Copia de licenza de obras.
Certificado de fin de obra subscrita pola Dirección Facultativa das mesmas e visado polo colexio profesional correspondente,
onde se xustifique o axuste do construído á licenza de obra outorgada e o establecemento das medidas que sexan esixibles.
En caso de sufrir algunha alteración deberá achegar o estado final de obras excepto nos supostos que precisen de nova licenza
con proxecto modificado.
Certificado acústico por empresa homologada, se procede.
Escritura de propiedade ou de arrendamento do local.
Xustificante do abono do importe das taxas.
Fotos.

Meaño , a 1

de xaneiro

2

febreiro
Sinatura

de 20

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO ILMO. CONCELLO DE MEAÑO
Conforme á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que nos facilite serán incluídos no ficheiro XESTIÓN
ECONÓMICA coa finalidade de realizar a xestión económica, contable e fiscal; da tesourería e débeda pública; e a xestión e recadación de tributos do Concello. Os seus datos poderán ser
comunicados para a correcta prestación do servizo ás Administracións Públicas, Administracións tributarias, e outros órganos da Comunidade Autónoma ou Entidades locais, así como as
entidades bancarias ou caixas de aforro para domiciliación de recibos. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o responsable
do ficheiro: Concello de Meaño (Secretaría Xeral), con domicilio en Rúa Campo da Feira nº 1, C.P. 36968 – Meaño (Pontevedra). Referencia “Protección de Datos”.

