CONCELLO DE

PONTE CALDELAS
Imprimir formulario

SOLICITANTE
REPRESENTANTE

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos será tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados ós correspondentes ficheiros do Concello de
Ponte Caldelas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello.

SOLICITUDE PARA O INICIO DE ACTIVIDADES SOMETIDAS AO RÉXIE DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE CANDO NO HOUBESE OBRA PREVIA
Nome e apelidos ou razón social

DNI/NIF
DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móbil

Provincia

Municipio

Código postal

E-mail

Nome e apelidos

DNI

Enderezo: / Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móbil
Provincia

Municipio

ACREDITA REPRESENTACIÓN:

Si

Código postal

E-mail

Non

Que de conformidade co disposto no Art. 7.1 da Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acc
actividades de servizos e o seu exercicio, en relación co 71 bis.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de
xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, presento
DECLARACIÓN RESPONSABLE
para a posta en funcionamento da actividade de
1) Declaro, baixo a miña responsabilidade, cumprir cos requisitos establecidos na normativa vixente para acceder ao
recoñecemento do dereito á posta en funcionamento da actividade que se mencionará e dispor da documentación que así
o acredita.
2) Que se acompaña a seguinte documentación:

Memoria urbanística, xustificación do uso e ordenanza correspondente co plan municipal.
Plano de situación, emprazamento, plantas, alzados e sección.
Cumprimento do CTE-DB-HR referente a protección contra o ruído.
Cumprimento do CTE-DB-SE referente a seguridade en caso de incendio.
Cumprimento do CTE DB-SUA referente a seguridade de utilización e accesibilidade.
Certificado de solidez e seguridade estrutural.
Cumprimento de accesibilidade.
Certificado acústico por empresa homologada se procede.
Fotografías en cor do local en cuestión.
Fotocopia do contrato de arrendamento ou escritura de propiedade do loca

SOLICITO téñase por presentada a presente declaración responsable e tómese razón da pos
funcionamento da actividade

Ponte Caldelas, a
O/A solicitante

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS
Avenida de Galicia, 17_ Teléfonos 986750013/986750001 _ fax 986750020 _ 36820 Ponte Caldelas (Pontevedra). C.I.F. P_3604300_H
www.pontecaldelas.org

