
ANEXO I 
  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS 
PARA O EXERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS NON SOMETIDAS 

A AVALIACIÓN DA INCIDENCIA AMBIENTAL

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 / Móvil

Teléfono :  Fixo / Móvil

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

Autorizo ao Concello de Baralla, para informarme mediante correo electrónico, do estado desta solicitude, asi como doutro 
tipos de avisos relacionados, que me poidan resultar de interese.

1 DATOS DO SOLICITANTE:

2 DATOS DO  REPRESENTANTE:

Enderezo: / Rúa / Número

                             Código postal            ProvinciaMunicipio  

Teléfono :  Fixo / Móvil

3 ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

Correo electrónico

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Solicito que a notificación  sexa mediante comparecencia na sede electrónica 
desta administración,  polo que desexo recibir un aviso no correo electrónico, para aceder á sede e ao contido da 
notificación.( O interesado poderá, en calquera momento, revogar o seu consentimento para que as notificacións 
deixen de efectuarse por vía electrónica, en cuxo caso deberán comunicalo así ao órgano competente e indicar a 
dirección onde praticar as futuras notificacións).

4  DATOS DA ACTIVIDADE COMERCIAL:

Nome comercial da actividade: Grupo IAE

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                               Código postal             E-mail Provincia

Teléfono :  Fixo / Móvil

Descrición da 
actividade
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5  TIPO DE ACTUACIÓN:

Apertura de establecementos para o exercicio de actividades económicas non sometidas á avaliación da 
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 substanciais das actividades sometidas a declaración responsable

6 OBSERVACIÓNS:

7 DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN (marque cun "x" a documentación que se anexa:

Acreditación da representación nos casos en que proceda. 

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. 

 

Certificado técnico de cumprimento de normativa urbanística e técnica para aqueles locais que non conten con licenza 
de primeira utilización.

8 O DECLARANTE ASUME BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE QUE NESTA DATA CONTA E DISPÓN DA 
SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

Licenza urbanística de obras no suposto de que a apertura da actividade esixa a realización delas

Título ou autorización de ocupación do local ou espazo destinado ao desenvolvemento da actividade

Proxecto Técnico, asinado por técnico competente e visado, se a actividade de que se trata o require e, en  todo caso, 
cando deban de realizarse obras que poidan cualificarse como maiores por ser das previdas polo artigo 2.2 da lei de 
Ordenación da Edificación, que inclúa os certificados acreditativos requiridos pola normativa sectorial de aplicación.

No suposto de que non sexa esixible Proxecto técnico, debera contarse cunha Memoria Técnica descritiva e gráfica da 
actividade, o establecemento e as súas instalacións, asinada por técnico competente, que inclúa os certificados 
acreditativos requiridos pola normativa sectorial de aplicación

Documentación complementaria esixida na normativa sectorial que regule a actividade de que se trate

  
 

9 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:

  
  
  
 

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.

Baralla , a

(Sinatura)

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Baralla

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