ORDENANZA Nº 38 , REGULADORA DA APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
PARA O EXERCICIO DE ACTIVIDADES NON SOMETIDAS Á OBTENCIÓN DE
LICENZA OU OUTRO MEDIO DE CONTROL PREVENTIVO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro
de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, impón aos Estados membros a
obriga de eliminar todas as trabas xurídicas e barreiras administrativas
inxustificadas á liberdade de establecemento e de prestación de servizos que se
contemplan nos artigos 49 e 57 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea,
respectivamente, establecendo un principio xeral segundo o cal o acceso a unha
actividade de servizos e o seu exercicio non estarán suxeitos a un réxime de
autorización. A transposición parcial ao ordenamento xurídico español realizado a
través da Lei 17/2009, de 23 novembro, sobre libre acceso ás actividades de
servizos e o seu exercicio, dispón que unicamente poderán manterse réximes de
autorización previa cando así se estableza por Lei, cando non sexan
discriminatorios, estean xustificados por unha razón imperiosa de interese xeral e
sexan proporcionados. En particular, considerarase que non está xustificada unha
autorización cando sexa suficiente unha comunicación ou unha declaración
responsable do prestador, para facilitar, se cómpre, o control da actividade.
No ámbito local, a licenza de apertura de establecemento constituíu un instrumento
de control municipal co fin de manter o equilibrio entre a liberdade de creación de
empresa e a protección do interese xeral xustificado polos riscos inherentes das
actividades de producir incomodidades, alterar as condicións normais de
salubridade e medio- ambientais, incidir nos usos urbanísticos, ou implicar riscos
graves para a seguridade das persoas ou bens.
As modificacións normativas introducidas no noso ordenamento xurídico coa
transposición ao dereito interno das disposicións da Directiva de Servizos, outorgan
á licenza de apertura un carácter potestativo para o municipio, agás cando se trate
do acceso e exercicio de actividades de servizos incluídos no ámbito de aplicación
da Lei 17/2009, en cuxo caso os réximes de autorización previa encóntranse
limitados conforme ao indicado no parágrafo anterior.
Por outra banda, da análise do procedemento administrativo en orde á concesión de
licenzas, pon de manifesto que debemos perfeccionar aqueles aspectos da
burocracia administrativa que supón demoras e cargas burocráticas, non sempre
necesarias, que teñen que ser superadas en atención ao principio de eficacia que
consagra o art. 103.1 da Constitución Española e ao principio de celeridade
expresada nos artigos 74 e 75 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común, e
en aplicación da Lei 17/2009, de 23 novembro, sobre libre acceso ás actividades de
servizos e o seu exercicio.
Dentro do amplo concepto de actividade de servizo acollida tanto na Directiva como
na Lei 17/2009, resulta evidente que unha parte importante destas veñen
constituídas polas actividades comerciais reguladas pola Lei 13/2010, 17 de
decembro, de comercio interior de Galicia, pola que se traspón ao dereito galego a
Directiva, establecendo no seu artigo 28 o seguinte réxime, polo que ás licenzas de
apertura se refire:
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“1. Para a apertura dun establecemento comercial será requisito imprescindible a
obtención da licenza municipal de apertura ou de actividade ou, no seu caso,
comunicación previa ou declaración responsable. Ademais do anterior, nos supostos
previstos nesta lei, requírese a autorización comercial da Comunidade Autónoma.
2. As licenzas de apertura dos establecementos serán concedidas polos concellos,
de acordo coa normativa vixente en materia de urbanismo, seguridade,
salubridade e protección do medio ambiente.
3. En todo caso, as actividades comerciais non suxeitas ao trámite de incidencia,
efecto ou impacto ambiental, nin ao informe da consellería titular da
competencia en sanidade, estarán exentas da obtención da licenza municipal de
apertura ou de actividade, bastando para o inicio desta a presentación dunha
comunicación previa ou dunha declaración responsable.
4. Suxéitanse unicamente ao deber de presentar unha comunicación previa,
asinada pola persoa transmitente e a adquirente, os cambios de titularidade das
licenzas de actividade
ou de apertura de establecementos e actividades
comerciais.
5. Os datos contidos nas licenzas de apertura de establecementos comerciais ou,
no seu caso, as comunicacións previas ou declaracións responsables recibidas
serán comunicadas polo respectivo concello á dirección xeral con competencia
en materia de comercio para os efectos da súa inscrición no Rexistro galego de
Comercio de conformidade co disposto no Art. 8 desta lei”
Por outra banda, a lei galega de comercio interior só esixe a autorización comercial
autonómica para a instalación, a ampliación e o traslado dos establecementos
comerciais individuais ou colectivos que destinándose ao comercio polo miúdo de
calquera clase de artigos teñan unha incidencia ambiental, territorial, urbanística e
no sistema viario que transcenda o termo municipal no que se localicen, pola súa
magnitude, importancia e características.
Para estes efectos entende que unicamente ten incidencia supramunicipal, e por
tanto, están suxeitos á autorización comercial autonómica, a instalación e o
traslado dos establecementos comerciais cunha superficie útil de exposición e
venda igual ou superior a 2.500 metros cadrados polo impacto territorial,
urbanístico, viario e medio ambiental xerado. Tamén será preceptiva a citada
autorización no caso de ampliacións de establecementos comerciais cando a
superficie que resulte tras a ampliación sexa igual ou superior a 2.500 metros
cadrados.
En cambio, non precisarán tal autorización
os establecementos comerciais
individuais dedicados á exposición e á venda de automóbiles, de embarcacións e
outros vehículos, maquinaria industrial ou agrícola, de materiais para a construción
e artigos de saneamento, que requiran un gran espazo físico, e tampouco a
requiren os mercados municipais e os denominados centros comerciais abertos.
Resulta tamén salientable que no ordenamento galego, as licenzas de actividade e
de apertura teñen o mesmo obxecto, son conceptos sinónimos. Así, como
acabamos de ver “....Para a apertura dun establecemento comercial será requisito
imprescindible a obtención da licenza municipal de apertura ou de actividade...”.
Esta unificación xa se producira anteriormente por obra do Decreto 133/2008, do
12 de xuño, polo que se regula a avaliación da incidencia ambiental. Dicimos isto,
xa que na cultura administrativa local segue pesando a diferenciación entre licenza
de actividade ou instalación e licenza de apertura ou de funcionamento,
diferenciación derivada do vello RAMIN e que hoxe debemos superar, de tal
maneira que a licenza de instalación virá subsumida na urbanística de obras e na
de primeira utilización e a de apertura limitará a súa finalidade a autorizar o
funcionamento da actividade obxecto do proxecto autorizado coa licenza de obras.
Como consecuencia, este Concello, dentro das medidas de adaptación á nova
normativa, mediante a presente Ordenanza, pretende facilitar e facultar a posta en
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marcha de actividades económicas nos sometidas a avaliación da incidencia
ambiental, nin de efectos nin de impacto ambiental, tanto as incluídas no ámbito de
aplicación da Lei 17/2009, como outras actividades non incluídas nela, sempre e
cando, para o desenvolvemento delas estea excluída a avaliación da súa incidencia,
efectos e impacto ambiental, co fin de estender a eliminación de trabas e axilización
administrativa a outras actividades, de xeito que poderán iniciarse sen previa
licenza municipal desde o mesmo día da presentación da declaración responsable,
sen necesidade de esperar á finalización do control municipal, o cal se mantén
aínda que se articule posteriormente.
Deste xeito, a mencionada presentación, e a toma de coñecemento por parte da
Administración non supón unha autorización administrativa para exercer unha
actividade, senón un medio para que a Administración coñeza a existencia da
devandita actividade e levar a cabo as comprobacións pertinentes.
O mantemento da licenza previa na apertura de determinadas actividades
xustifícase por razóns imperiosas de interese xeral, de orde pública, seguridade
pública, saúde pública, seguridade dos destinatarios de bens e servizos, dos
traballadores, protección do medio ambiente e o medio urbano. Estamos a falar das
actividades sometidas a autorización ambiental integrada, as sometidas a avaliación
do seu impacto ambiental ou dos efectos e incidencia ambientais; así como as
acollidas no catálogo galego de espectáculos e establecementos públicos.
Óptase con carácter xeral por establecer o réxime de declaración responsable e non
facer uso da comunicación previa, agás na transmisión de actividades -tanto as
sometidas a licenza previa como a declaración responsable- debido a que ambos os
dous instrumentos son igualmente áxiles para o cidadán aínda que coa vantaxe de
que a declaración responsable contén unha maior garantía de información dos
requisitos e responsabilidades que implica a actuación.
Polo tanto, en virtude da autonomía local constitucionalmente recoñecida, que
garante aos Municipios personalidade xurídica propia e plena autonomía no ámbito
dos seus intereses, e que lexitima o exercicio de competencias de control das
actividades que se desenvolvan no seu termo municipal, dítase a presente
Ordenanza, previa observancia da tramitación establecida para ese fin polo artigo
49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
CAPÍTULO PRIMEIRO. DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1. Obxecto
1. A presente Ordenanza ten por obxecto regular os procedementos de intervención
municipal sobre os establecementos, locais, ou lugares estables, situados no termo
municipal destinados ao exercicio de actividades económicas por conta propia,
prestada normalmente a cambio dunha remuneración económica, ou a súa
modificación, a través dos medios establecidos nos artigos 84, 84 bis e 84 ter da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así como a
comprobación do cumprimento e mantemento dos requisitos establecidos para o
exercicio das devanditas actividades.
2. A finalidade desta Ordenanza é garantir que os establecementos dedicados a
actividades económicas cumpren coas condicións técnicas de seguridade, de
hixiene, sanitarias, de accesibilidade e confortabilidade, de vibracións e de nivel de
ruídos que regulamentariamente se determinen nas normas específicas de cada
actividade, nas Normas Básicas de Edificación e Protección contra Incendios nos
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Edificios e coa normativa aplicable en materia de protección do medio ambiente e
de accesibilidade de edificios.
Artigo 2. Definicións
Aos efectos desta Ordenanza entenderase por:
1. Actividade Económica: Toda aquela actividade industrial ou mercantil
consistente en produción de bens ou prestación de servizos conforme ao previsto
no art. 22.1 do Regulamento de Servizo das Corporacións Locais.
2. Servizo: Calquera actividade económica
normalmente a cambio dunha remuneración.

por

conta

propia,

prestada

3. Declaración responsable: O documento subscrito por un interesado en que
manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na
normativa vixente para acceder ao recoñecemento dun dereito ou facultade ou para
o seu exercicio, que dispón da documentación que así o acredita e que se
compromete a manter o seu cumprimento durante o período de tempo inherente ao
devandito recoñecemento ou exercicio.
4. Consulta previa: A solicitude de información realizada pola persoa interesada
sobre a viabilidade dun proxecto de actividade.
5. Modificación substancial: Calquera cambio ou ampliación de actuacións xa
autorizadas e/ou cualificadas que poida ter efectos adversos significativos sobre a
seguridade, saúde das persoas e no medio ambiente.
6. Modificación non substancial: Calquera modificación non incluída no apartado
anterior referida á cualificación ambiental e outros aspectos contidos na licenza de
instalación ou apertura, referida a procedementos en trámite ou concluídos, con
escaso efecto sobre a seguridade, a saúde das persoas ou o medio ambiente e que
non implique un incremento das emisións á atmosfera ou dos vertidos a canles
públicos, da xeración de residuos, utilización de recursos naturais ou supoña
afección do solo non urbanizable ou urbanizable non sectorizado ou dun espazo
natural protexido ou áreas de especial protección designadas en aplicación de
normativas europeas ou convenios internacionais.
Artigo 3. Ámbito de aplicación
1. O réxime de declaración responsable e control posterior aplícase a:
a) Apertura de establecementos para o exercicio das actividades económicas
incluídas dentro do ámbito de aplicación da Lei 17/2009, de 23 novembro, sobre
libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, non sometidas a avaliación
de impacto, efectos e incidencia ambiental nos termos da lexislación reguladora
destes, e a de ruídos e prevención da contaminación acústica, agás cando por unha
norma con rango de Lei se estableza outro réxime de autorización.
b) Apertura de establecementos para o exercicio das actividades económicas non
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incluídas dentro do ámbito de aplicación da Lei 17/2009, de 23 novembro, cando
non se encontren sometidas a instrumentos de prevención e control ambiental de
competencia autonómica conforme á Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección
ambiental de Galicia, agás cando por unha norma con rango de Lei se estableza
outro réxime de autorización.
c) Modificacións das actividades sometidas a declaración responsable.
d) Modificación non substancial de actividades sometidas a avaliación da incidencia
ambiental
2. O réxime de comunicación previa aplícase a:
a) O cambio de titularidade das actividades.
3. Deberá solicitarse a pertinente licenza de apertura ou actividade nos casos no
que así o esixe a protección do medio ambiente ou do patrimonio históricoartístico, a seguridade ou saúde públicas ou que impliquen o uso privativo ou a
ocupación dos bens de dominio público.
Enténdese que se encontran nos supostos previstos no parágrafo anterior as
seguintes actividades:
a. As excluídas do ámbito de aplicación da Directiva 2006/123/CE.
b. As que se inclúen no Decreto 292/2004, do 18 de novembro, polo que se
aproba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da
Comunidade Autónoma de Galicia, modificado por Decreto 160/2005.
c. As que requiran autorización ou informe previo e preceptivo doutra
administración pública (protección do medio ambiente, patrimonio históricoartístico, augas,...)
d. As actividade relacionadas no decreto 133/2008, que regula o procedemento
de avaliación ambiental.
e. Apertura de establecementos cando se encontren sometidas a instrumentos
de prevención e control ambiental da competencia autonómica conforme á
Lei 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia.
f. As que precisen inspección sanitaria previa sobre condicións hixiénicosanitarias antes do exercicio da mesma.
g. As estacións base de telefonía móbil e as antenas de emisión excluídas do
réxime de comunicación previa.
h. As actividades e servizos non suxeitos ao trámite de comunicación previa ou
declaración responsable, de conformidade co establecido nesta ordenanza.
4. Nos supostos nos que deba solicitarse a licenza de apertura ou de actividade,
esta tramitarase de acordo co procedemento establecido pola normativa
aplicable en cada caso e concederase xunto coa licenza urbanística cando sexa
preciso a realización de obras de construción ou de acondicionamento.
O Concello notificaralles aos titulares da actividade que acheguen toda a
documentación técnica que sexa precisa para emendar as deficiencias que os
técnicos municipais atopen na documentación inicialmente presentada.
Finalizadas as obras de construción ou acondicionamento, os titulares da
actividade notificaranlle ao Concello o seu remate achegando o certificado final
de obras, as autorizacións sectoriais que sexan preceptivas e documentación
relativa á contaminación acústica, para que os técnicos municipais cursen as
pertinentes visitas de inspección. En caso de que a actividade se axuste á
documentación autorizada coa licenza ata entonces provisional e cumpra a
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normativa aplicable, concederase a licenza definitiva de apertura e
funcionamento. Non poderá comezar a exercerse unha actividade sen esta
licenza.
5.- Nos casos nos que sexa precisa a realización de obras de construción ou
acondicionamento de locais para o exercicio da actividade, poderá solicitarse a
oportuna licenza e achegar a documentación técnica esixible, con independencia
de que se trate dunha actividade suxeita a comunicación previa ou declaración
responsable. Rematadas as obras, achegarase o certificado final de obras e se
xirará visita de comprobación.
6. Sen prexuízo do réxime e procedementos previstos nos anteriores apartados,
as actividades neles referidas deberán obter as demais autorizacións que fosen
preceptivas de acordo coa normativa sectorial aplicable.
Artigo 4. Exclusións
Quedan excluídos do ámbito de aplicación desta Ordenanza os seguintes
establecementos e actividades, que se axustarán ao que se estableza na normativa
sectorial de aplicación:
a) O exercicio de actividades profesionais relacionadas na sección segunda das
tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas, sempre que se trate de uso de
oficina ou despacho profesional, sempre que non produzan no seu
desenvolvemento residuos, verteduras ou radiacións tóxicas ou perigosas, nin
contaminantes á atmosfera non asimilable aos producidos polo uso residencial.
Non están amparadas expresamente desta exclusión aquelas actividades de índole
sanitaria ou asistencial que inclúan algún tipo de intervención cirúrxica, dispoñan de
aparellos de radiodiagnóstico ou en cuxo desenvolvemento se prevexa a presenza
de animais.
A presente exclusión entendese sen prexuízo das licenzas urbanísticas de
ocupación, utilización, uso ou o seu cambio, que sexan requiridas pola normativa
urbanística.
b) Os establecementos situados en postos de mercado de abastos municipais.
c) Os quioscos para venda de prensa, revistas e publicacións, lambetadas, flores e
outros de natureza análoga situada nos espazos de uso público do municipio.
d) A venda ambulante, situada na vía e espazos públicos.
e) O uso do dominio público que poida realizarse no exercicio dunha actividade
económica.

Artigo 5. Normas comúns para o desenvolvemento das actividades
1. As persoas responsables das actividades e establecementos están obrigadas a
desenvolvelas e mantelas nas debidas condicións de seguridade, salubridade,
acústicas, accesibilidade e calidade ambiental, reducindo a posible afección dos
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espazos públicos e empregando as mellores técnicas dispoñibles, que se é o caso,
resultaren necesarias para o cumprimento das condicións expresadas.
2. A declaración responsable quedará sen efecto no caso de que se suspenda a
actividade ou cesamento o exercicio da mesma por un período superior a un ano.
En tal caso, para poder reemprender o exercicio da actividade correspondente
requirirase a presentación de declaración responsable.
Igualmente quedarán extinguidos os efectos da declaración responsable se a
actividade a que esta se refire non comeza a exercitarse no prazo de seis meses
contados dende a data da súa presentación.
Artigo 6. Consulta previa
1. Sen prexuízo do sinalado no artigo 18 da Lei 17/2009, de 23 novembro, sobre
libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, os interesados poderán
presentar solicitudes de consulta previa sobre aspectos concernentes a un proxecto
de apertura de establecemento ou inicio de actividade, que acompañarán dunha
memoria descritiva ou dos datos suficientes que definan as características xerais da
actividade proxectada e do inmoble en que se pretenda levar a cabo.
2. A contestación á consulta realizarase de acordo cos termos desta e a
documentación achegada, e farase indicación ao interesado de cantos aspectos
concirnan á apertura do establecemento ou inicio da actividade, e en concreto:
a) Requisitos esixidos.
b) Documentación a achegar.
c) Administración que sexa competente en cada caso, en atención ao tipo de
actividade de que se trate.
d) Outros aspectos que sexan de interese para a apertura do establecemento ou o
inicio da actividade.
3. O sentido da resposta ás consultas formuladas non terá carácter vinculante para
a Administración.
4. Se se presentase a declaración responsable nun momento posterior, farase
referencia clara ao contido da consulta previa e a súa contestación.
Artigo 7. Documentación esixible.
1. Na tramitación necesaria para o acceso e exercicio dunha actividade reguladas
por esta ordenanza, só poderán esixirse os documentos ou datos que sexan
estritamente necesarios para conformar a vontade da Administración e resolver en
cada procedemento concreto, e que a Administración non poida obter polos seus
propios medios.
2. Non se poderá esixir a presentación de documentos ou a achega de datos que xa
estean en poder das Administracións Públicas.
3. O Concello promoverá, na medida da súa posibilidades, a dispoñibilidade dun
sistema electrónico de intercambio de información co resto de Administracións
públicas españolas e, se é o caso, coas institucións públicas europeas, que garanta
a interoperabilidade da información contemplada nesta Ordenanza e na normativa
vixente.
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4. Non obstante o disposto nos apartados 2 e 3, para os efectos de acreditar o
cumprimento dos requisitos esixidos para o acceso e exercicio dunha actividade,
aceptaranse os documentos procedentes de calquera Administración pública
española ou de calquera institución pública doutro Estado membro da Unión
Europea, dos que se desprenda que se cumpren tales requisitos.
5. No caso de documentos emitidos por unha autoridade competente, non se esixirá
a presentación de documentos orixinais ou copias compulsadas nin traducións
xuradas, salvo nos casos previstos pola normativa vixente, ou xustificados por
motivos de orde pública e de seguridade pública.
6. Para os efectos establecidos nos apartados anteriores, o solicitante deberá
declarar en que Administración ou institución pública consta o dato ou a
documentación orixinal. No caso de que tal Administración sexa distinta deste
Concello, de acordo co establecido no artigo 11 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, deberá autorizar expresa e
inequivocamente a este Concello para a petición e obtención da devandita
información, debendo constar o devandito consentimento na solicitude de iniciación
do procedemento ou en calquera outra comunicación posterior, salvo que sexa de
aplicación o réxime de excepcións do consentimento previsto no apartado 2 do
devandito artigo.
Cando se trate dun dato ou documentación que obre en poder deste Concello
deberá informarse ao cidadán de que se vai a consultar o devandito dato ou
documento.
Artigo 8. Documentación relativa á identidade e ao domicilio.
1. Nos procedementos cuxa tramitación e resolución corresponda ao Concello, non
se esixirá, para os efectos da comprobación dos datos de identidade persoal, a
achega de fotocopias do documento nacional de identidade nin do documento
acreditativo da identidade ou tarxeta de residencia dos estranxeiros residentes en
territorio español expedidos por autoridades españolas. A comprobación ou
constancia dos datos de identidade realizarase de oficio polo órgano instrutor, de
acordo cos datos de identificación que obren en poder da Administración municipal,
ou acudindo aos mecanismos de interoperabilidade.
2. Non se esixirá a achega do certificado ou do volante de empadroamento como
documento acreditativo do domicilio e residencia, a quen estea empadroado neste
Municipio e teña a condición de interesado nos procedementos cuxa tramitación e
resolución corresponda a este Concello.
3. Nos procedementos municipais para cuxa tramitación sexa imprescindible
acreditar de modo que dea fe os datos do domicilio e residencia do interesado neste
municipio, o órgano instrutor comprobará estes datos. En todo caso, será preciso
informar ao interesado de que os datos van ser consultados polo órgano instrutor.
4. Nos procedementos municipais para cuxa tramitación sexa imprescindible
acreditar de modo que dea fe os datos do domicilio e residencia do interesado
noutros municipios, o órgano instrutor comprobará estes datos, logo do
consentimento do interesado, salvo que sexa de aplicación o réxime de excepcións
do consentimento previsto no apartado 2 do artigo 11 da Lei Orgánica 15/1999, de
13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
5. Se o interesado non prestase o consentimento mencionado no apartado 4,
deberá achegar o certificado ou volante de empadroamento, sendo a súa non
achega causa para requirirlle a emenda de conformidade co disposto no artigo 71.1
da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
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Artigo 9. Documentación necesaria para as distintas actuacións
1. Adoptaranse modelos normalizados para facilitar aos interesados a achega dos
datos e a documentación requirida. Os devanditos modelos deberán estar a
disposición dos cidadáns por medios electrónicos no portelo único previsto no art.
18 da Lei 17/2009, de 23 novembro, sobre libre acceso ás actividades de servizos e
o seu exercicio, e na oficina municipal de información ao cidadán ou na Sede
Electrónica do Concello.
2. Nas actuacións sometidas a declaración responsable achegarase a seguinte
documentación:
a)
Modelo normalizado de Declaración responsable debidamente cuberto, en
relación co cumprimento previo ao inicio efectivo da actividade e mantemento dos
requisitos que fosen de aplicación ao exercicio da mesma. Así mesmo, incluirá unha
autorización para a comprobación telemática con outras Administracións públicas
dos datos declarados.
b) Acreditación da representación nos casos en que proceda.
c) Indicación que permita a identificación, ou copia da licenza urbanística de obras,
primeira utilización ou modificación de uso, segundo corresponda, que faculte para
o pretendido destino urbanístico do establecemento.
d) Certificado técnico de cumprimento de normativa urbanística e técnica para
aqueles locais que non precisen de licenza de primeira utilización.
3. O declarante, na data de presentar a declaración responsable, queda
comprometido diante do concello e baixo a súa responsabilidade, a dispoñer da
seguinte documentación:
a. Licenza urbanística de obras, no suposto de que a apertura da actividade esixa a
realización destas.
b.Título ou autorización de ocupación
desenvolvemento da actividade.

do

local

ou

espazo

destinado

ao

c. Proxecto Técnico, asinado por técnico competente, se a actividade de que se
trata o require segundo a lexislación sectorial reguladora desta e, en todo caso,
cando deban de realizarse obras que poidan cualificarse como maiores ao tratarse
das que prevé o artigo 2.2 da Lei de Ordenación da edificación. O proxecto ou nos
seus anexos deberán incluírse os certificados acreditativos requiridos pola
normativa sectorial de aplicación e na que se xustifique que o establecemento
cumpre as condicións técnicas esixidas en materia de accesibilidade, seguridade e
protección do medio, debendo estar visado de requirilo a normativa vixente.
d. No suposto de que non sexa esixible Proxecto técnico, deberá contarse cunha
Memoria Técnica descritiva e gráfica da actividade e do establecemento onde
pretenda instalar fisicamente esta e as súas instalacións, asinada por técnico
competente, que inclúa os certificados acreditativos requiridos pola normativa
sectorial de aplicación e na que se xustifique que o establecemento cumpre as
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condicións técnicas esixidas en materia de accesibilidade, seguridade e protección
do medio, debendo estar visado de requirilo a normativa vixente.
e. Documentación complementaria esixida na normativa sectorial que regule a
actividade de que se trate.
4.- En caso de cambios de titularidade, á comunicación previa unirase copia do
documento acreditativo da transmisión, e indicación que permita a identificación ou
copia da licenza de apertura ou, se é o caso, da toma de coñecemento da
declaración responsable.

CAPÍTULO SEGUNDO. RÉXIME DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Artigo 10. Toma de coñecemento
1. A declaración responsable debe formalizarse unha vez acabadas as obras e
instalacións conforme a licenza urbanística concedida e obtidos as demais
autorizacións sectoriais necesarias para levar a cabo a actividade.
2. A presentación da correspondente declaración responsable faculta o interesado
ao inicio da actividade proxectada desde o mesmo día da presentación ou desde a
data manifestada de inicio, para cuxa validez non se poderá postergar máis alá de
seis meses.
3. A copia da documentación presentada e debidamente selada ou o recibo emitido
polo rexistro electrónico terá a consideración de toma de coñecemento pola
Administración. Este documento deberá estar de forma permanente no
establecemento obxecto da actividade.
4. A toma de coñecemento non é unha autorización administrativa para exercer
unha actividade senón un medio para que a Administración coñeza a existencia da
devandita actividade e posibilitar un control posterior, distinto da facultade de
inspección ordinaria, mediante as oportunas actuacións administrativas que
permiten esixir unha taxa pola actividade administrativa conforme se estableza na
correspondente
ordenanza
fiscal.
Artigo 11. Comprobación
1. Se a declaración responsable non reúne os requisitos esixidos, requirirase ao
interesado para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou acompañe os
documentos preceptivos, con indicación da inmediata suspensión da actividade en
caso de requisitos de carácter esencial. Así mesmo, indicarase que se non
emendase a declaración responsable no prazo establecido se lle terá por non
presentada, comportando a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou
actividade afectada, e a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao
momento previo ao inicio da actividade correspondente, sen prexuízo das
responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbese lugar.
2. Poderá requirirse ao interesado a achega ou exhibición da documentación que
declare posuír así como as demais que sexan pertinentes para a comprobación da
actividade e, nomeadamente, a sinalada no artigo 9 desta ordenanza.
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3. O control realizado posteriormente á presentación da declaración responsable
formalizarase nun informe técnico que verifique a efectiva adecuación da actividade
á normativa aplicable, sen prexuízo do procedemento de protección da legalidade
que se é o caso puidese iniciarse.
4. No caso de que se realicen visitas de comprobación da actividade redactarase a
correspondente acta de comprobación.

CAPÍTULO TERCEIRO. ACTIVIDADE DE CONTROL E INSPECCIÓN
Artigo 12.- Actividades de control e inspección
1.- A Administración municipal está obrigada a exercer de forma permanente e
continuada as funcións de comprobación, vixilancia, control e inspección sobre as
actividades que se realicen no termo municipal. Esta obriga levará consigo a
realización de determinadas actividades administrativas que suporán, se procede, a
exacción das pertinentes taxas.
2.- As actuacións de comprobación e inspección, así como as de vixilancia e control,
axustaranse ás normas sectoriais que correspondan. En ausencia destas serán de
aplicación os preceptos contidos no presente Capítulo.
3.- Os servizos municipais poderán realizar en calquera momento actividades de
comprobación, vixilancia, control e inspección, podendo esixir así mesmo ao titular
desta, a presentación da documentación acreditativa do cumprimento de calquera
esixencia ou requisito esixido para a realización da actividade de acordo coa
lexislación vixente.
4.- No suposto de apreciación de indicios da comisión dunha infracción, redactarse
acta polo funcionario e formularase, se é o caso, proposta de adopción de cantas
medidas resulten pertinentes.
5.- Naquelas actividades de carácter técnico que requiran o exercicio de funcións de
comprobación, vixilancia, control e inspección, e que sexan derivadas de
competencias estatais ou autonómicas, a Administración municipal poderá solicitar
o auxilio institucional das Administracións públicas competentes para levar a cabo
estas funcións.
6.- En todo caso, o Concello poderá solicitar asistencia técnica á Deputación
Provincial para levar a cabo as actividades de control e inspección reguladas nesta
ordenanza.

Artigo 13.- Actas de comprobación, inspección ou control
1.- As actuacións das actividades de comprobación, inspección e control finalizarán
mediante a redacción da acta pertinente, así como da adopción dalgunha das
seguintes propostas no informe correspondente:
a) Favorable: no caso de que a actividade comprobada, inspeccionada ou
controlada, sexa exercida de acordo coa normativa en vigor.
b) Condicionado: no caso de que se aprecie que a actividade comprobada,
inspeccionada ou controlada, necesita adoptar determinadas medidas correctoras.
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c) Desfavorable: no caso de que a actividade comprobada, inspeccionada ou
controlada, mostre irregularidades substanciais e se aprecie a necesidade de
suspensión da citada actividade ata o momento no que se adopten as medidas
correctoras pertinentes, no suposto que fose posible adoptalas. En caso contrario
proporase o cesamento definitivo da actividade.
2.- No suposto de informe condicionado ou desfavorable, este será motivado e os
servizos competentes determinarán o prazo para a adopción das medidas
correctoras propostas.
3.- Transcorrido o prazo anterior, salvo supostos excepcionais de prórroga que non
excedan da metade do prazo inicial, sempre que as circunstancias o aconsellen e
non se prexudique o dereito de terceiros, ditarase polo órgano competente
resolución acordando a suspensión da actividade ata que esas medidas correctoras
sexan adoptadas, sen prexuízo do procedemento sancionador que, se procede, se
puido incoar.
Artigo 14.- Suspensión da actividade
1.- As actividades previstas na presente Ordenanza poderán ser obxecto de
suspensión nos supostos de que non sexan exercidas de acordo cos requisitos
establecidos na normativa aplicable en cada caso.
2.- As denuncias que se formulen poderán dar lugar á apertura das dilixencias
correspondentes co fin de comprobar a veracidade dos feitos denunciados.
3.- As actividades que se exerzan sen a presentación da correspondente
declaración responsable ou comunicación previa, así como as que contraveñan as
medidas correctoras que se determinaron, serán suspendidas pola Administración
desde o mesmo momento en que se teña coñecemento desas irregularidades.
4.- Así mesmo, a comprobación por parte da Administración Pública da inexactitude
ou falsidade en calquera dato, manifestación ou documento, de carácter esencial,
que se achegue, así como do incumprimento dos requisitos establecidos na
lexislación vixente, determinarán a imposibilidade de continuar co exercicio da
actividade desde o mesmo momento en que se teña constancia expresa dos feitos e
sen prexuízo do procedemento sancionador que se poida incoar como consecuencia
destes feitos.

CAPÍTULO CUARTO. RÉXIME SANCIONADOR
Artigo 15. Infraccións e sancións
1. En defecto de normativa sectorial específica, teñen a consideración de infraccións
administrativas as accións e omisións que vulneren as normas contidas na presente
Ordenanza, así como a desobediencia dos mandatos e requirimentos da
Administración municipal ou dos seus axentes ditados en aplicación desta.
2. As infraccións clasifícanse en moi graves, graves e leves, de conformidade coa
tipificación establecida nos artigos seguintes.
Artigo 16. Tipificación de infraccións
1. Considéranse infraccións moi graves:
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a) O exercicio da actividade sen a presentación da correspondente declaración
responsable.
b) O incumprimento da orde de cesamento ou
previamente decretadas pola autoridade competente.

suspensión

da actividade

c) O incumprimento das sancións accesorias previstas no artigo 18.
d) A reiteración ou reincidencia na comisión de faltas graves.
e) Aquelas condutas infractoras que determinen especiais situacións de perigo ou
grave risco para os bens ou para a seguridade e integridade física das persoas, ou
supoñan unha perturbación relevante da convivencia que afecte de forma grave,
inmediata e directa á tranquilidade ou ao exercicio de dereitos lexítimos doutras
persoas ou ao normal desenvolvemento das actividades.
2. Considéranse infraccións graves:
a) A falsidade en calquera dato, manifestación ou documento, de carácter esencial,
que se achegue.
b) O mal estado dos locais e dependencias nas que se realice a actividade, en
materia de seguridade, cando diminúa o grao de seguridade esixible.
c) A dedicación dos establecementos a actividades distintas das declaradas.
d) O exercicio das actividades excedendo das limitacións fixadas na licenza.
e) A modificación substancial dos establecementos e as súas instalacións sen a
correspondente autorización ou toma de coñecemento.
f) O incumprimento das medidas correctoras establecidas, se é o caso.
g) O incumprimento do requirimento efectuado para a execución das medidas
correctoras que se fixen.
h) O incumprimento das condicións de seguridade que serviron de base para a
apertura do establecemento ou o inicio da actividade.
i) A presentación da documentación técnica final ou a sinatura do certificado final
de instalación sen axustarse á realidade existente á data da emisión do documento
ou certificado.
j)

A

reiteración

ou

reincidencia

na

comisión

de

infraccións

leves.

3. Considéranse infraccións leves:
a) As accións ou omisións tipificadas como infraccións graves cando pola súa escasa
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significación, transcendencia ou prexuízo ocasionado a terceiros non deban ser
cualificadas como tales.
b) O funcionamento da actividade con portas, ventás ou outros ocos abertos ao
exterior, cando a actividade cause prexuízos ou molestias ao medio.
c) Non encontrarse no establecemento o documento acreditativo da toma de
coñecemento.
d) A modificación non substancial das condicións técnicas dos establecementos sen
a correspondente toma de coñecemento cando esta sexa preceptiva.
e) A modificación non substancial dos establecementos e as súas instalacións sen a
correspondente toma de coñecemento.
f) Calquera incumprimento do que se establece na presente Ordenanza e nas leis e
disposicións regulamentarias a que se remita, sempre que non estea tipificado
como infracción moi grave ou grave.
Artigo 17. Sancións
A comisión das infraccións tipificadas na presente Ordenanza levará aparellada, en
defecto de normativa sectorial específica, a imposición das seguintes sancións:
a) Infraccións moi graves: multa de mil cincocentos un euros a tres mil euros.
b) Infraccións graves: multa de setecentos cincuenta e un euros a mil cincocentos
euros.
c) Infraccións leves: multa de cen euros a setecentos cincuenta euros.
Artigo 18. Sancións accesorias
Sen prexuízo das sancións pecuniarias previstas, as infraccións tipificadas na
presente Ordenanza levarán aparelladas as seguintes sancións accesorias, cando se
deriven efectos prexudiciais para a saúde, seguridade, medio ambiente, ou
intereses públicos ou de terceiros:
a)Suspensión temporal das actividades e clausura temporal dos establecementos
dun a tres meses para as infraccións graves e de tres a seis meses para as
infraccións moi graves.

b) Inhabilitación do promotor para a realización da mesma ou análoga actividade
en que se cometeu a infracción durante o prazo dun a tres meses para as
infraccións graves e de tres a seis meses para as infraccións moi graves.
Artigo 19. Responsables das infraccións
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1. Son responsables das infraccións, atendendo ás circunstancias concorrentes,
quen realicen as condutas infractoras, e en particular:
a) Os titulares das actividades.
b) Os encargados da explotación técnica e económica da actividade
c) Os técnicos que subscriban a documentación técnica.
2. Cando o cumprimento das obrigas establecidas na presente Ordenanza
corresponda a varias persoas conxuntamente, responderán solidariamente das
infraccións que se cometan e das sancións que se impoñan. No caso de extinción de
persoas xurídicas, esixirase, se é o caso, a responsabilidade aos administradores
destas, na forma prevista nas normas polas que se rexan aquelas.
3. Cando os responsables das infraccións sexan técnicos para cuxo exercicio
profesional se requira estar colexiados, poranse os feitos en coñecemento do
correspondente Colexio Profesional para que adopte as medidas que considere
procedentes, sen prexuízo das sancións que poidan imporse pola Administración
municipal como consecuencia da tramitación do oportuno procedemento
sancionador.

Artigo 20. Graduación das sancións
1. As multas correspondentes a cada clase de infracción graduaranse tendo en
conta a valoración dos seguintes criterios:
a) O risco de dano á saúde ou seguridade esixible.
b) O beneficio derivado da actividade infractora.
c) A existencia de intencionalidade do causante da infracción.
d) A reiteración e a reincidencia na comisión das infraccións sempre que,
previamente,
non sexan tidas en conta para determinar a infracción sancionable.
2. Terá a consideración de circunstancia atenuante da responsabilidade, a adopción
espontánea por parte do autor da infracción de medidas correctoras con
anterioridade á incoación do expediente sancionador.

Artigo 21. Medidas provisionais
Nos termos e cos efectos previstos no artigo 72 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común, poderán adoptarse medidas de carácter provisional cando
sexan necesarias para asegurar a eficacia da resolución que puidese recaer, as
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esixencias dos intereses xerais, o bo fin do procedemento ou evitar o mantemento
dos efectos da infracción.
Artigo 22. Reincidencia e reiteración
1. Para os efectos da presente Ordenanza, entenderase que existe reincidencia nos
casos de comisión dunha segunda infracción da mesma natureza no prazo dun ano
desde que adquira firmeza a resolución administrativa.
2. Para os efectos da presente Ordenanza, considerarase que existe reiteración nos
casos de comisión dunha segunda infracción de distinta natureza no prazo de dous
anos desde que adquira firmeza a resolución administrativa.

Disposición adicional única. Modelos de documentos
1. Establécense os correspondentes modelos normalizados
responsable e comunicación previa nos anexos I e II.

de

declaración

2. Facúltase o Alcalde para a aprobación e modificación de cantos modelos
normalizados de documentos requira o desenvolvemento desta Ordenanza.

Disposición transitoria primeira. Procedementos en tramitación
En relación cos procedementos de autorización iniciada con anterioridade á entrada
en vigor desta Ordenanza, os interesados poderán continuar a tramitación destes
polos procedementos ou réximes regulados no presente, mediante comunicación a
este Concello.
Disposición transitoria segunda. Mantemento temporal da licenza de
apertura
1. O réxime de sometemento á licenza municipal de apertura manterase para as
actividades sometidas aos procedementos de declaración de impacto, efectos e
incidencia ambiental previstos na Lei 1/1995, de protección ambiental de Galicia,
ata que se modifiquen as referencias á devandita licenza na normativa
medioambiental.
2. O réxime de sometemento á licenza municipal de apertura manterase para as
actividades dentro do ámbito de aplicación da normativa de espectáculos públicos e
actividades recreativas ata que se modifiquen as referencias á devandita licenza ou
se estableza de maneira expresa a sometemento a declaración responsable.
Disposición derrogatoria
Quedan derrogadas cantas disposicións municipais de igual ou inferior rango se
opoñan ao que se establece nesta Ordenanza.
Disposición final. Entrada en vigor
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A presente Ordenanza entrará en vigor aos quince días hábiles seguintes ao da súa
completa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

CONCELLO DE MONDOÑEDO- ANEXO I
MODELO
DE
DECLARACIÓN
RESPONSABLE
DE
APERTURA
DE
ESTABLECEMENTOS
PARA O EXERCICIO
DE
ACTIVIDADES
NON
SOMETIDAS A OBTENCIÓN DE LICENZA OU OUTRO MEDIO DE CONTROL
PREVENTIVO.

1. DATOS DO SOLICITANTE.
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL:
ENDEREZO
PROVINCIA

NIF/CIF/ou equivalente:

CONCELLO:
CÓDIGO
POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE ( no caso de actuar por medio de
representante)
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO

NIF/CIF/ou equivalente:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

3. ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDADE:
PROVINCIA:

PAÍS:

CP:

TEL. FIXO:

TEL.MÓBIL:

FAX:
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CORREO ELECTRÓNICO:

4. DATOS DA ACTIVIDADE COMERCIAL.
DIRECCIÓN:
LOCALIDADE:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FAX:

CP:

CORREO ELECTRÓNICO:
GRUPO IAE

NOME COMERCIAL

DESCRICIÓN ACTIVIDADE
SUPERFICIE CONSTRUÍDA DO LOCAL ONDE SE VAI EXERCER A ACTIVIDADE.

5. TIPO DE ACTUACIÓN.

_____Apertura de establecementos para o exercicio das actividades económicas
non sometidas á avaliación de incidencia ambiental nin no Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas e Establecementos Públicos da
Comunidade Autónoma de Galicia
_____ Modificacións non substanciais das actividades sometidas a licenza
municipal.
_____Modificacións das actividades sometidas a declaración responsable.

OBSERVACIÓNS:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................................................................
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN (Marque cunha “x” a documentación que se
anexa).
1. CON CARÁCTER XERAL AS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DA
SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:
a) Acreditación da representación nos casos en que proceda.
b) Indicación que permita a identificación, ou copia da licenza urbanística de obras,
primeira utilización ou modificación de uso, segundo corresponda, que faculte para
o pretendido destino urbanístico do establecemento.
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c) Certificado técnico de cumprimento da normativa urbanística e técnica para
aqueles locais que non precisen de licenza de primeira utilización.
2.- O DECLARANTE ASUME BAIXO A SÚA RESPOSABILIDADE QUE NESTA
DATA CONTA E DISPÓN DA SEGUINTE DOCUMENTACIÓN
a. Licenza urbanística de obras no suposto de que a apertura da actividade esixa a
realización delas.
b.Título ou autorización de ocupación
desenvolvemento da actividade.

do

local

ou

espazo

destinado

ao

c. Proxecto Técnico, asinado por técnico competente, se a actividade de que se
trata o require segundo a lexislación sectorial reguladora desta e, en todo caso,
cando deban de realizarse obras que poidan cualificarse como maiores ao tratarse
das que prevé o artigo 2.2 da Lei de Ordenación da edificación. O proxecto ou nos
seus anexos deberán incluírse os certificados acreditativos requiridos pola
normativa sectorial de aplicación e na que se xustifique que o establecemento
cumpre as condicións técnicas esixidas en materia de accesibilidade, seguridade e
protección do medio, debendo estar visado de requirilo a normativa vixente.
d. No suposto de que non sexa esixible Proxecto técnico, deberá contarse cunha
Memoria Técnica descritiva e gráfica da actividade e do establecemento onde
pretenda instalar fisicamente esta e as súas instalacións, asinada por técnico
competente, que inclúa os certificados acreditativos requiridos pola normativa
sectorial de aplicación e na que se xustifique que o establecemento cumpre as
condicións técnicas esixidas en materia de accesibilidade, seguridade e protección
do medio.
e. Documentación complementaria esixida na normativa sectorial que regule a
actividade de que se trate.
3. OUTROS DOCUMENTOS esixidos pola lexislación sectorial que se anexan con
carácter voluntario sen prexuízo do posible requirimento da documentación que
proceda no momento da comprobación ou da inspección da actividade:

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE:
O/A ABAIXO ASINANTE DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE, QUE SON
CERTOS OS DATOS QUE FIGURAN NO PRESENTE DOCUMENTO, QUE POSÚE A
DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ O ACREDITA, E:
Que conta coa documentación que se establece como obrigatoria pola ordenanza
municipal de apertura de actividades económicas non sometidas a avaliación da
incidencia ambiental, así como coa documentación de achega voluntaria.
Que o establecemento reúne as condicións establecidas no Código Técnico da
Edificación, o Regulamento electrotécnico para Baixa Tensión, pola normativa de
protección contra o ruído e contra a contaminación acústica, pola lexislación
reguladora sobre accesibilidade, pola lexislación reguladora dos vertidos á rede
municipal de sumidoiros, e polas disposicións legais e regulamentarias aplicables
para que a actividade obxecto desta declaración poida ser exercida no referido
emprazamento.
Que

realizou, ou realizará antes do inicio da actividade, a Alta na Declaración
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Censual (modelo 036 da Axencia Tributaria), e a correspondente inscrición da
empresa na Seguridade Social e apertura de conta de cotización, ou se é o caso,
Alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos.
Que presentou o Boletín de instalación eléctrica na Consellería competente.
Que conta con contrato de mantemento das instalacións de protección contra
incendios, por empresa autorizada, en caso de ser legalmente esixible.
Que realizará as revisións periódicas dos equipos de extinción instalados.
Que conta coa documentación específica da actividade segundo a normativa
sectorial de aplicación.
Que cumpre con todos os requisitos esixidos pola normativa para o exercicio da
actividade
incluída,
se
procede,
a
habilitación
profesional
de..........................................
Que manterá o cumprimento dos requisitos legalmente esixidos durante todo o
período de tempo inherente ao exercicio da actividade.
Que dispón de
establecemento.

título

posesorio

que

lexitima

a

ocupación

do

local

ou

Que para os efectos da normativa sobre protección de datos persoais autorizo a
esta Administración á comprobación telemática con outras Administracións públicas
dos datos declarados e demais circunstancias relativas ao exercicio da actividade a
desenvolver.
Que
COMUNICA
que
iniciará
a
actividade
a
partir
do
día.........../............../................. (En caso de non indicar data, entenderase a
partir
do
mesmo
día
da
presentación).
(NOTA INFORMATIVA: O apartado 4 do artigo 71. bis da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común, dispón que “A inexactitude, falsidade ou omisión, de
carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se acompañe
ou incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación previa, ou a
non presentación ante a Administración competente da declaración responsable ou
comunicación previa, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do
dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales
feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que
houbese
lugar.
Así mesmo, a resolución da Administración Pública que declare estas circunstancias
poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao
momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da
actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo
procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado, todo
iso conforme aos termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.”)
En ………....., ..…de …………….....de..............
Asdo.:
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CONCELLO DE MONDOÑEDO- ANEXO II
MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDADE
1. DATOS DO SOLICITANTE ( adquirente da licenza)
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL:
ENDEREZO
PROVINCIA

NIF/CIF/ou equivalente:

CONCELLO:
CÓDIGO
POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE ( no caso de actuar por medio de
representante)
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO

NIF/CIF/ou equivalente:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

3. ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDADE:
PROVINCIA:

PAÍS:

CP:

TEL. FIXO:

TEL.MÓBIL:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:
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4. DATOS DA ACTIVIDADE COMERCIAL.
DIRECCIÓN:
LOCALIDADE:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FAX:

CP:

CORREO ELECTRÓNICO:
GRUPO IAE

NOME COMERCIAL

DESCRICIÓN ACTIVIDADE
5. DATOS DO TRASMITENTE.
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL:
ENDEREZO
PROVINCIA

NIF/CIF/ou equivalente:

CONCELLO:
CÓDIGO
POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

6. TIPO DE ACTUACIÓN.

CAMBIO DE TITULARIDADE:
Documento acreditativo da transmisión
Copia da licenza de apertura ou toma da toma de coñecemento se é o caso, ou
indicación que permita a súa identificación

OBSERVACIÓNS:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...........................................................................
En ...................... , a .................. de ............................. de ......................
Asdo:
O transmitente

Asdo.:
O adquirente.
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ANEXO III: MODELO DE CERTIFICADO TÉCNICO DE CUMPRIMENTO DA
NORMATIVA URBANÍSTICA E TÉCNICA PARA AQUELES LOCAIS QUE NON
CONTEN CON LICENZA DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN.
Dº/Dª .........................................................., COLEXIADO/A Nº ......... DO
COLEXIO OFICIAL DE ................................. DE .................. CERTIFICA:
Que o local situado en .........................................., número ........... do que é
titular D./Dª ....................................................... e as súas instalacións reúnen
as condicións establecidas nas Ordenanzas Municipais, Código Técnico de
Edificación: DB-SI e DB-SU, Normativa de ruídos DB-HR, Normativa de
Accesibilidade da Comunidade Autónoma de Galicia, Regulamento Electrotécnico
para Baixa Tensión e demais regulamentos e Disposicións Legais en vigor
aplicables, para que a actividade de .............. poida ser exercida no referido local.
E para que conste e xorda efecto ante o Excmo. Concello de Mondoñedo en (1)
......................................................... esténdese o presente certificado.
En ......................., a ............ de ............................ de .................
(1) Indicar o que proceda: solicitude de licenza de apertura/presentación
declaración responsable.
Dilixencia.- para facer constar que a presente ordenanza foi aprobada por acordo
Plenerio 0 28 de marzo do 2012, e publicada definitivamente no B.O.P. nº 140 de
19 de xuño do 2012.
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