
(Sinatura)

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Baralla

Baralla , a

ANEXO I - DECLARACIÓN RESPONSABLE

Selo de entrada
Concello de Baralla 
Rúa Evaristo Correa Calderón 48 
27680 - Baralla - Lugo 
www.concellobaralla.es 
 

Os datos facilitados serán incorporados aos ficheiros de datos "XESTIÓN DE LICENZAS E TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES" titularidade do CONCELLO DE BARALLA para o 
exercicio das funcións e competencias atribuídas ao CONCELLO DE BARALLA na lexislación vixente. Os interesados poderán exercer os dereitos establecidos na Lei 
Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de carácter persoal coas limitacións establecidas legalmente, no rexistro xeral do Concello , no 
enderezo c/EVARISTO CORREA CALDERÓN, 48 - 27680 - BARALLA - LUGO.

O/A EMBAIXO ASINANTE DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE, QUE SON CERTOS OS 
DATOS QUE FIGURAN NO PRESENTE DOCUMENTO, QUE POSÚE A DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ 
ACREDÍTAO, 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 aportación 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 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 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, 
no seu caso, 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 título posesorio que lexitima a ocupación do local ou establecemento. 

Que aos 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 tales 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.”) 

  

  
  
Asdo. 
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