
LICENZA DE ACTIVIDADE

(Sinatura)

Sr. Alcalde-Presidente do Concello Baiona

Baiona , a

Reservado selos internos 

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                                Código postal          E-mail 

Nome e apelidos DNI

ACREDITA REPRESENTACIÓN: Si Non

Provincia

Enderezo: / Rúa / Número

                              Código postal          E-mail ProvinciaMunicipio  

Teléfono :  Fixo / Móbil

Teléfono :  Fixo / Móbil

SO
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ADVIRTESELLE QUE consonte co disposto no apartado 4 do artigo 71.bis da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xíridico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, "a 
inexatitude, falsidade ou omisión, de caracter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se achegue ou incopore a unha declaración responsable ou a unha comunicación previa, ou a non 
presentación ante a Administración competente da comunicación previa, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se teña 
constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar. 
  
Asemade, a resolución da Adminsitración Pública que declare tales circunstancias, poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ao exercicio 
do dereito ou ao inicio da actividade correspondente. 
  
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do 
Concello de Baiona. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta 
solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao 
exercicio da actividade a desenvolver.

Concellería de Urbanismo 
r/ Lorenzo de la Carrera 17 
36300  Baiona - Pontevedra 
urbanismo@baiona.org 
Telf.  986 38 50 50    Fax  986357474 

    ACT

CONCELLO DE BAIONA

SOLICITO: 
LICENZA DE  ACTIVIDADE de    
  
  
do local sito en 
  

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA: 
Dúas copias en formato papel e dúas en formato dixital de proxecto de acondicionamento de local e 
actividade
Xustificante de pago de taxas de actividade
Xustificante de pago de taxas de publicación no B.O.P. (se fose o caso)
Xustificante de taxas de publicación no D.O.GA (se fose o caso)
Licenza de primeira ocupación do inmoble. No caso de que a edificación careza dela deberá acreditarse a 
súa  antigüidade
Certificado dos servizos de abastecemento e saneamento

Fotocopia compulsada do DNI ou tarxeta de identificación fiscal

Fotocopia do Imposto de Actividades Económicas (I.A.E.). No caso de non telo, debará aportalo coa solicitude de 
declaración responsable/apertura

Fotocopia compulsada dos Estatutos da Sociedade (se fose o caso)
Título acreditativo da disponibilidade do local (título de propiedade ou contrato de arrendamento)
Fotocopia da póliza do seguro de responsibilidade civíl
Relación de nomes, apelidos e enderezos do presidente da comunidade, administrador e veciños do edificio, 
ou dos veciños máis próximos se non hubera comunidade   


alberto
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ADVIRTESELLE QUE consonte co disposto no apartado 4 do artigo 71.bis da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xíridico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, "a inexatitude, falsidade ou omisión, de caracter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se achegue ou incopore a unha declaración responsable ou a unha comunicación previa, ou a non presentación ante a Administración competente da comunicación previa, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar.
 
Asemade, a resolución da Adminsitración Pública que declare tales circunstancias, poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente.
 
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Baiona. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
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