
ORDENANZA MUNICIPAL REGULAMENTADORA DO PROCEDEMENTO 
DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DAS ACTIVIDADES DE SERVIZO 
INÓCUAS 
 
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, reforza as liberdades de establecemento e de 
prestación de servizos dentro dos Estados membros. Dita directiva, trasposta ao ordenamento 
xurídico español da man da Lei da Lei 17/2009, de 23 novembro, sobre libre acceso ás 
actividades de servizos e o seu exercicio, impón aos Estados membros a obriga de eliminar as 
trabas xurídicas e administrativas inxustificadas á liberdade de establecemento e de prestación 
de servizos, establecendo o réxime xeral de acordo co que o acceso a unha actividade de 
servizos e o seu exercicio non estarán suxeitos a un réxime de autorización previa por parte da 
Administración. Soamente se poderán manter  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. Ditas razóns imperiosas de interese xeral 
están definidas no Considerando (40) da referida directiva, referíndose en especial á orde 
pública, seguridade e saúde públicas, no senso dos artigos 46 e 55 do Tratado. 
 
Asemade, a Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa 
adaptación á lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, introduciu 
modificacións na materia: modificación do artigo 84.1.c) da Lei 7/1985 de Bases do Réxime 
Local, establecendo a posibilidade de intervención na actividade dos cidadáns mediante o 
réxime de comunicación previa e declaración responsable, definidos no novo artigo 71.bis da 
Lei 30/1992 pola que se aproba a Lei de Réxime Xurídica das Administracións Públicas e 
Procedimento Administrativo Común; asemade establécese a posibilidade dun control a 
posteriori ao inicio da actividade para comprobar o cumprimento da normativa de aplicación. 
Isto conleva a un cambio trascendental na visión do control das actividades por parte das 
administración, sobre todo na local. 
Na mesma liña, a modificación que introduciu o Decreto 2009/2009, de 23 decembro, no 
Regulamento de Servizos das Corporacións Locais, aprobado polo Decreto de 17 xuño 1955, 
dando unha nova redacción ao seu artigo 5 (“A intervención das corporacións locais na 
actividade dos seus administrados exercerase polos medios e principios enunciados na 
lexislación básica en materia de réxime local”) e ao artigo 22.1 (“A apertura de establecimientos 
industriais e mercantís poderá suxeitarse aos medios de intervención municipal, nos termos 
previstos na lexislación básica en materia de réxime local e na Lei 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio”). 
 
A modificación operada pola Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, introduciu na 
Lei de Bases de Réxime Local os artigos 84.bis e 84.ter, clarificando a materia no ámbito local. 
Ditos artigos dispoñen o seguinte: 
84.bis: “Sen prexuízo do disposto no artigo anterior, con carácter xeral, o exercicio de 
actividades non se someterá á obtención de licenza ou outro medio de control preventivo. Non 
obstante, poderán someterse a licenza ou control preventivo aquelas actividades que lle afecten 
á protección do medio ambiente ou do patrimonio histórico-artístico, a seguridade ou a saúde 
públicas, ou que impliquen o uso privativo e ocupación dos bens de dominio público, sempre 



que a decisión de sometemento estea xustificada e resulte proporcionada. En caso de existencia 
de licenzas ou autorizacións concorrentes entre unha entidade local e algunha outra 
administración, a entidade local deberá motivar expresamente na xustificación da necesidade 
da autorización ou licenza o interese xeral concreto que se pretende protexer e que este non se 
encontra xa cuberto mediante outra autorización xa existente.” 
84.ter: “Cando o exercicio de actividades non precise autorización habilitante e previa, as 
Entidades locales deberán establecer e planificar os procedimientos de comunicación 
necesarios, así como os de verificación posterior do cumplimiento dos requisitos precisos para 
o exercicio da mesma polos interesados previstos na lexislación sectorial” 
Nesta liña, o artigo 42 da Lei de Economía Sostenible reforma o Texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e 
concretamente a letra i) do artigo 20.4º, que agora establece que se cobrarán as correspondentes 
taxas polo outorgamento das licenzas de apertura de establecementos, así como pola realización 
da actividade de verificación do cumprimento dos requisitos establecidos na lexislación 
sectorial cando se trate de actividades non suxeitas á autorización ou control previo. 
 
No ámbito normativo autonómico, o artigo 286 da Lei 5/1997, de 22 xullo, de Administración 
Local de Galicia, modificada por la Lei 1/2010, de 11 febreiro, establece a mesma liña de 
regulación, como non podía ser doutro xeito, que a marcada polo artigo 84.1 da Lei de Bases de 
Réxime Local. 
A Lei 13/2010, de 17 decembro, do Comercio Interior de Galicia,  Lei comercio interior de 
Galicia (Lei 13/210, de 17 decembro), versa no seu artigo 28 como segue: “1. Para a apertura 
dun establecemento comercial será requisito imprescindible a obtención da licenza municipal 
de apertura ou actividade ou, de ser o caso, comunicación previa ou declaración responsable. 
Ademais do anterior, nos supostos previstos nesta lei, requirirase autorización comercial da 
Comunidade Autónoma. 
2. As licenzas de apertura dos establecementos comerciais serán concedidas polos concellos, de 
acordo coa normativa vixente en materia de urbanismo, seguranza, salubridade e protección do 
medio ambiente. 
3. En todo caso, as actividades comerciais non suxeitas ao trámite de incidencia, efecto ou 
impacto ambientais, nin ao informe da consellaría titular da competencia en sanidade, estarán 
exentas da obtención da licenza municipal de apertura ou 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 
apertura de establecementos e actividades comerciais. 
5. Os datos contidos nas licenzas de apertura de establecementos comerciais ou, de ser o caso, 
nas comunicacións previas ou declaracións responsables recibidas serán comunicados polo 
respectivo concello á dirección xeral con competencia en materia de comercio para os efectos 
da súa inscrición no Rexistro Galego de Comercio consonte o disposto no artigo 8º desta lei.” 
 
En canto ao ámbito de aplicación desta Ordenanza, e de acordo coa exposición normativa vista 
ata o de agora, faise necesaria a súa precisión.  
En primeiro lugar, hai que ter en conta que o propio artigo 84, bis xa establece os criterios polos 
que certas actividades quedan excluídas desta declaración responsable, como son a protección 
do medio ambiente e do patrimonio histórico-artístico, a seguridade ou a saúde públicas, ou que 
impliquen o uso privativo e a ocupación dos bens de dominio público. 



E en segundo lugar, tamén debe terse en conta que seguen en vigor as normas que regulan 
procedementos especiais para autorización de certas actividades, como son o Regulamento xeral 
de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, debendo contar co establecido no 
Decreto 292/2004 que aproba o catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas de 
Galicia,  ou o Decreto da Xunta 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de 
incidencia ambiental; nestas normas esíxese que se abran períodos de información pública dado 
que se trata de actividades que lle afectan á tranquilidade e saúde dos veciños, e se require que 
outras Administracións concedan a súa autorización previamente á concesión da licenza 
municipal.  
 
Por outra banda, enténdese que o réxime de autorización previa en materia de licenzas 
urbanísticas non está contemplado na Directiva 2006/123/CE xa que o seu Considerando (9) 
determina que “A presente Directiva solo se aplica aos requisitos que afecten ao acceso a unha 
actividade de servizos ou ao seu exercicio. Así, non se aplica a requisitos tales como normas de 
tráfico rodado, normas relativas á ordenación do territorio, urbanismo e ordenación rural(…)”. 
 
Xa que logo, faise necesaria a regulación e establecemento dun procedimento de declaración 
responsable ou comunicación previa por parte do Concello para a implantación práctica das 
medidas de liberdade de apertura de actividades e acceso ao seu exercicio, mediante a súa 
regulamentación a través da presente Ordenanza. 
 
Nesta Ordenanza óptase por un sistema xeral de declaración responsable, xa que o mesmo 
representa unha maior protección dos intereses xerais, en aras de respetar a liberdade de 
establecemento e de prestación de servizos así como tamén os principios rectores que rixen a 
acción administrativa do Concello. Este sistema vese completado polo procedemento de 
comunicación previa nos cambios de titularidade por imperativo da Lei de Comercio Interior de 
Galicia. 
 
 
 
 
 
NORMATIVA 
 
1. Ámbito de aplicación. 
Están excluídas da consideración de actividades inócuas sometidas ao réxime de declaración 
responsable aquí regulado, que deberán seguir rexíndose polo sistema de licenza previa, as 
seguintes: 

- As excluídas do ámbito de aplicación da Directiva 2006/123/CE, de 12 decembro, 
relativa á libre prestación de servizos no mercado interior 

- As incluidas no Decreto 133/2008, de 12 xuño, de avaliación de incidencia ambiental, 
que deban ser sometidas a ditame de avaliación de incidencia ambiental 

- As incluidas no Decreto 292/2004, de 18 novembro, que aproba o catálogo de 
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia (sometidos ao procedimento 
do Regulamento de Espectáculos Públicos estatal 2816/1982). 

- As que necesiten outro tipo de autorización ou informe sectorial doutras 
Administracións 



- As actividades levadas a cabo en bens declarados de interese cultural, ou incluidos no 
Catálogo do patrimonio cultural de Galicia ou non seu entorno, así como os incluídas no 
Catálogo do PEPRI e do PXOM. 

- As demáis actividades que por razóns imperiosas de interese xeral para a protección do 
medio ambiente, do entorno urbano e conservación do patrimonio cultural sexa preciso 
sometelas ao réxime de autorización previa. 

 
 
2. Definicións 

- Actividade de servizo: calquera actividade económica por conta propia, prestada 
normalmente a cambio dunha remuneración, contemplada no artigo 50 do Tratado de 
Funcionamento Unión Europea 

- Declaración responsable: documento suscrito polo interesado no 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 compromete a manter o seu cumprimento 
durante o período de tempo inherente a dito recoñecemento ou exercicio.  

- Comunicación previa: documento mediante o cal os interesados poñen en coñecemento 
da Administración Pública competente a transmisión da declaración responsable que 
cumpra coas condicións do artigo 11 desta Ordenanza. 

- Razóns imperiosas de interese xeral: razóns definidas e interpretadas pola 
xurisprudencia do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas, limitadas ás 
seguintes: a orde pública, a seguranza pública, a protección civil, a saúde pública, a 
preservación do equilibrio financeiro do réxime de seguranza social, a protección dos 
dereitos, a seguranza e a saúde dos consumidores, dos destinatarios de servizos e dos 
traballadores, as exixencias da boa fe nas transaccións comerciais, a loita contra a 
fraude, a protección do ambiente e do medio urbano, a sanidade animal, a propiedade 
intelectual e industrial, a conservación do patrimonio histórico e artístico nacional e os 
obxectivos da política social e cultural 
 

 
3. Efectos da presentación da declaración responsable para o exercicio de actividades 
inócuas: 
1.- Con carácter xeral, a presentación da declaración responsable previa conforma un acto 
administrativo implícito que lle permite á Administración coñecer as condicións do exercicio da 
actividade polos administrados, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, 
control e inspección atribuídas ao Concello. 
 
2.- O exercicio dos devanditos dereitos encóntrase supeditado á presentación no Rexistro Xeral 
do Concello da correspondente documentación completa. 
 
3. Non obstante a declaración responsable non producirán efectos: 
a) Cando non teña entrada no Rexistro do Concello toda a documentación de carácter esencial 
esixida en cada caso 
b) Cando o contido das actuacións notificadas ao Concello non tivesen encaixe nos supostos 
previstos para a declaración responsable 
c) Cando para o desenvolvemento da actividade fose preceptivo informe ou autorización previa 
doutros organismos públicos 



d) Cando a actuación efectivamente desenvolvida pola persoa interesada non se axuste ao 
declarado 
e) Cando a actividade declarada non se axuste á normativa de aplicación ou na documentación 
achegada non se xustifique o cumprimento de dita normativa de aplicación 
 
4.- A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou 
documento que se acompañe ou incorpore á declaración responsable ou a súa non presentación 
perante a Administración determinará a imposibilidade de iniciar ou de continuar co exercicio 
do dereito a desempeñar a actividade manifestada, sen prexuízo das responsabilidades penais, 
civís ou administrativas a que houbese lugar. 
 
5.- As declaración responsables non poderán ser invocadas para excluír ou diminuír a 
responsabilidade civil ou penal en que incorresen os titulares no exercicio das actuacións 
autorizadas 
 
6.- A presentación de declaracións responsables producirá efectos entre o Concello e o suxeito a 
cuxa actuación se refiran pero non alterarán as situacións xurídicas privadas entre este e as 
demais persoas. 
 
7.- As declaración responsables entenderanse presentadas e producirán efectos, no seu caso, 
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro 
 
8.- En ningún caso se entenderán adquiridos por este procedemento dereitos en contra da 
lexislación ou planeamento urbanístico ou de calquera outra normativa que resulte de 
aplicación. 
 
 
4. Documentación a presentar coa Declaración Responsable. 
Achegarase a seguinte documentación, que se presentará no Rexistro Xeral ou no Rexistro 
Auxiliar de Urbanismo: 
- Impreso asinado polo solicitante ou o representante de “Declaración responsable para o 
exercicio de actividades de servizo inócuas” conforme ao modelo que establece o Anexo I. En 
dito impreso deberá facerse constar o domicilio aos efectos de notificacións, considerando 
válidas e efectivas con tódolos efectos legais as practicadas ou intentadas no dito domicilio. 
-Copia da alta no IAE ou declaración censal (modelo 036) 
-Copia do contrato de alta no servicio de auga no local ou informe de EMAFESA sobre a alta da 
auga no local (cando o declarante non é propietario) 
-Copia da escritura da propiedade ou do contrato de arrendamento.  
-No suposto de que o declarante sexa unha persoa xurídica, copia da súa escritura de 
constitución 
-Copia de primeira utilización do edificio, si é posible ou, no seu caso, certificación expedida 
polo Concello pola que se acredite inexistencia de tramitación de expediente de reposición da 
legalidade urbanística nos últimos seis anos. 
-Certificado técnico, asinado por técnico competente e visado polo seu Colexio profesional, que 
conteña: 
1.- Memoria descriptiva da actividade a desenvolver e xustificación do cumprimento da 
seguinte normativa: 
 - Código técnico da edificación 



 - Normativa aplicable sobre contaminación atmosférica e ruídos 
 - Ordenanza municipal reguladora de reforma de locais comerciais 
 - Plan Xeral de Ordenación Municipal 
 - Certificado de seguridade e solidez do local 
 - Normativa de accesibilidade 
2.- Planos: 
 - Situación e emprazamento do local e E 1:2000 (en cartografía oficial) 
 - Planta que recolla o estado actual do local e outro en planta que recolla a realidade 
xeométrica do local (proxectada) e os usos de cada dependencia (ámbolos dous a E 1:50) 
 - Plantas que recollan as instalación do local (ventilación, iluminación e 
contraincendios), a E 1:50 
 - Alzados, que recollan as instalación do local (ventilación, iluminación e 
contraincendios), a E 1:50 
 - Sección, coas alturas libres executadas (E 1:50) 
3.- Fotografías do estado actual do interior do local e máis as fachadas 
 
 
5. Control da Declaración Responsable 
No prazo de sesenta días hábiles dende a presentación da Declaración os servizos técnicos 
municipais emitirán informe técnico no que procederán á comprobación da integridade formal 
da mesma e a suficiencia legal do proxecto técnico, memoria ou calquera outra documentación 
esixible para verificar a súa conformidade coa adecuación da actividade ás ordenanzas 
municipais, á legalidade urbanística, á normativa de seguridade, sanitaria, ambiental e 
aqueloutras que resulten esixibles, valorando no seu caso as medidas correctoras propostas e o 
seu grao de eficacia, extremos que se farán constar por escrito no informe emitido ao respecto. 
 
 
6. Enmenda de deficiencias e mellora da declaración responsable. 
1.- Se os servizos municipais detectasen omisións, deficiencias ou imprecisións na declaración 
responsable ou na documentación achegada que impedira o exercicio do dereito, requirirase ó 
declarante para que no prazo de 10 días hábiles as complete, enmende ou aclare nos extremos 
precisos. Advertiráselle ademais que en caso de incumprimento ou defectuoso acatamento do 
requirimento se ditará resolución nos termos contidos no parágrafo 4 deste artigo. 
 
2.- O declarante poderá solicitar ampliación do prazo por outros dez días se no termo concedido 
non puidese cumprir ó requerimento. A denegación da ampliación de prazo será motivada. 
 
3.- Cumprido polo declarante o requirimento de enmenda e mellora da solicitude, remitirase aos 
servizos técnicos para emisión de novo informe conforme ao punto 1 deste artigo. 
 
4.- Se o declarante non cumprise o requirimento, ditarase resolución poñendo término ao 
procedemento, declarando a obriga de cesar, no seu caso, no exercicio das actividades 
declaradas. 
 
 
7. Comezo da actividade no suposto de que a actividade non precise da execución de obras 
no local onde vaia a exercerse 



1.- Neste caso,  na declaración responsable determinarase de forma expresa a data prevista de 
inicio da actividade, data que non poderá ser inferior aos 60 días hábiles seguintes á 
presentación da Declaración Responsable no rexistro do Concello. 
 
2.- No caso de inicio de actividade en data anterior ao prazo fixado no apartado anterior, a 
Administración poderá poñer término ao seu exercicio mediante a aplicación das medidas e 
procedimentos previstos na normativa de disciplina urbanística de aplicación, sen prexuizo da 
incoación dos procedementos sancionadores que correspondan. 
 
 
8. Acta de inspección. 
1.- No prazo de 6 meses dende o inicio da actividade segundo se determinou na declaración 
responsable emitirase polo Concello resolución administrativa na que se constate o 
cumprimento e adecuación da actividade desenvolvida ao contido da declaración responsable. 
 
2.- Transcorrido o prazo de 6 meses dende a data fixada como de inicio da actividade sen a 
emisión da resolución administrativa referida no apartado anterior, as potestades administrativas 
a exercer polo Concello tramitaranse polos procedimentos previstos na normativa de disciplina 
urbanística de aplicación, sen prexuizo da incoación dos procedementos sancionadores que 
correspondan. 
 
3.- En ningún caso entenderanse adquiridos por silencio dereitos ou facultades que se opoñan á 
lexislación ou planeamento urbanístico ou contraveñan calquera outra normativa de aplicación.  
 
 
9.- Especialidades nas actividades para as que sexa necesaria a realización de obras no 
local onde vaia a exercerse 
1.- Cando no local que acollerá a actividade sexa necesaria a realización de obras para o seu 
adecuado exercicio, haberá de presentarse conxuntamente a Declaración Responsable e a 
solicitude de Licenza de Obras.  
 
2.- A presentación conxunta da Declaración Responsable e da solicitude de Licenza de Obras 
conlevará a automática interrupción dos prazos máximos de resolución desta última, con 
suspensión da decisión da súa admisión a trámite. 
 
3.- A Declaración Responsable será informada no prazo previsto no artigo 5 da presente 
Ordenanza. 
 
4.- Emitido dito informe en sentido favorable, entenderase admitida a trámite a solicitude de 
concesión da Licenza de Obras, que continuará polos trámites previstos na normativa 
urbanística aplicable. 
 
5.- Se o informe fose emitido en sentido negativo, na resolución administrativa que se notifique 
ao administrado incluirase a decisión de non admisión a trámite da solicitude de licenza de 
obras. 
 
6.- Concedida a licenza de obras, o administrado deberá de manifestar por escrito á 
Administración a data de inicio da actividade segundo o modelo do Anexo III, data dende a que 



se computará o prazo de seis meses para a emisión da resolución regulada no artigo 8 da 
presente Ordenanza. Sen dita manifestación escrita non comenzará o cómputo do prazo de seis 
meses para a emisión de dita resolución nin a Administración terá a obriga de resolver, sen 
prexuizo de exercer en calquera momento as súas facultades de inspección e control e disciplina 
urbanística. 
 
  
10.- Función inspectora. 
1.- Os servizos técnicos municipais levarán a cabo as funcións inspectoras que lles outorga a 
lexislación vixente, co fin de comprobar e investigar o cumprimento da lexislación urbanística. 
Para ese efecto disporán das facultades e funcións reguladas nos correspondente artigos da Lei 
9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.  
 
2.- Os Declarantes deberán ter a disposición dos servizos municipais o impreso contendo a 
Declaración Responsable presentada por rexistro, facilitando o acceso á actividade ao persoal 
dos devanditos servizos, para inspeccións e comprobacións. 
 
 
11. Cambios de titularidade de declaración responsable 
1.- En caso de cambios de titularidade, coa comunicación previa presentada conforme modelo 
do Anexo II,  asinada polo transmitente e o adquirente, o solicitante haberá de adxuntar o 
documento que xustifique a transmisión así como a resolución pola que se notificou ao 
transmitente a acta de comprobación favorable prevista no artigo 8 desta Ordenanza. 

2.- Permitiranse as transmisións ou cambios de titularidade de actividades con declaración 
responsable en vigor, sempre que o permita a normativa urbanística de aplicación. 

 3.- A presentación da comunicación previa no Rexistro do Concello implica o consentimento de 
transmitente e adquirente para que o Concello comunique á Dirección Xeral con competencia en 
materia de Comercio os datos precisos para os efectos da súa inscrición no Rexistro Galego de 
Comercio. 

 
 
Disposición adicional  
Os modelos de presentación de Declaración Responsable e Comunicación Previa serán os 
recollidos nos Anexos I , II   desta Ordenanza. A comunicación da data de inicio da actividade 
suxeita a licencia de obras será segundo o modelo do Anexo III desta Ordeanza. 
Disposición transitoria. 
A presente Ordenanza aplicarase aos procedimentos non iniciados respecto de solicitudes 
presentadas con anterioridade á súa entrada en vigor e ás actuacións procedimentais pendentes 
que poidan realizarse ou adaptase ao previsto na mesma.  
Disposición final. 
A presente Ordenanza entrará en vigor aos quince días g da súa publicación no BOP 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



ANEXO I 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA O EXERCICIO DE ACTIVIDADES DE 
SERVIZO INÓCUAS 

 

· Datos do declarante: 

Nome e apelidos:..........................................................................      DNI:................................. 

Enderezo para os efectos da notificación:.................................................... Concello: .................. 

Código Postal:.......................         Teléfono:...............................     e-mail:................................... 

En representación de:  ...................................................................................................................                               
DNI/CIF do representado:.............................. 

· Datos da actividade de servizo inócua: 

-Descrición:.............................................................................Código da actividade:...................... 

- Localización:.................................................................................. 

- Referencia catastral:................................. 

 

 · Achega solicitude licenza de obras: (marcar cunha cruz o que corresponda) 

− SI..... 

− NON.....     Data de inicio da actividade: ......../........./.............. (De acordo co art. 7 
Ordenanza regulamentadora do procedemento de declaración responsable das 
actividades de servizo inócuas) 

 

· Documentación presentada: 

__-Fotocopia da alta na Declaración Censal no IAE. 

__-Fotocopia do contrato de subministración de auga potable a nome do declarante, no suposto 
de que o declarante sexa o propietario do local; en caso contrario deberá achegar informe de 
EMAFESA xustificativo de que o local está dado de alta no servizo para a actividade a 
desenvolver. 

__-Certificado técnico (un exemplar, asinado por técnico competente e visado polo seu Colexio 
profesional) que conteña: 

 1. - Memoria descritiva da actividade a desenvolver e xustificación do cumprimento da 
seguinte normativa: 
 - Código técnico da edificación 
 - Normativa aplicable sobre contaminación atmosférica e ruídos 



 - Ordenanza municipal reguladora de reforma de locais comerciais 
 - Plan Xeral de Ordenación Municipal 
 - Certificado de seguridade e solidez do local 

− Normativa de accesibilidade 
 
 2.- Planos:  
 - Situación e emprazamento do local e E 1:2000 (en cartografía oficial) 
 - Planta que recolla o estado actual do local e outro en planta que recolla a realidade 
xeométrica do local (proxectada) e os usos de cada dependencia (ámbolos dous a E 1:50) 
 - Plantas que recollan as instalación do local (ventilación, iluminación e 
contraincendios), a E 1:50 
 -Alzados, que recollan as instalación do local (ventilación, iluminación e 
contraincendios), a E 1:50 
 - Sección, coas alturas libres executadas (E 1:50) 
 
 3.- Fotografías do estado actual do interior do local e máis as fachadas 
 
__-Escritura de propiedade ou copia do contrato de arrendamento 

__-Copia de escritura de constitución de sociedade no suposto de que o solicitante non sexa 
unha persoa física 

 

 

DECLARO BAIXO A MIÑA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que a actividade tal e 
como se define na documentación técnica adxunta cumpre e será exercida de acordo coa 
normativa urbanística e demais normas municipais, axustándose tamén ao resto da normativa de 
aplicación no desenvolvemento da actividade. Igualmente, comprométome a manter o seu 
cumprimento durante todo o tempo que dure o exercicio da actividade. 

 

En ..................................................., a..........de.......................de.............. 

 

O declarante 

Asdo.-........................................................................................................... 

 

 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE FERROL 
 
 
 



ANEXO II 

COMUNICACIÓN PREVIA PARA O CAMBIO DE TITULARIDADE DE 
DECLARACIÓNS RESPONSABLES DE ACTIVIDADES DE SERVIZO INÓCUAS 

· Datos do adquirente: 

Nome e apelidos:.................................................................      DNI:......................................... 

Enderezo para os efectos da notificación:............................................. Concello: ...................... 

Código Postal:.......................Teléfono:.................................     e-mail:......................................... 

En representación de: ...................................................................................................................                               
DNI/CIF do representado:.............................. 

· Datos do transmitente da declaración responsable: 

Nome e apelidos:....................................................................   DNI:.......................................... 

Enderezo para os efectos da notificación:............................................... Concello: ........................ 

Código Postal:......................    Teléfono:...............................     e-mail:......................................... 

· Datos da declaración responsable que se transmite: 

- Descrición da actividade:............................................................ 

- Localización:......................................................................... 

-Referencia catastral:.................................. 

· Documentación que achega: 

____- Copia da resolución pola que se notificou ao transmitente a acta de comprobación 
favorable prevista no artigo 8 da Ordenanza regulamentadora do procedemento de declaración 
responsable das actividades de servizo inócuas. 

____- Copia DNI/CIF do solicitante e do transmitente 
 
____- Documento que acredite a vontade de transmisión 
 
 
Os asinantes, achegan a presente COMUNICACIÓN PREVIA e poñen en coñecemento do 
Concello de Ferrol que a declaración responsable en vigor referida máis arriba foi 
transmitida ao adquirente. Asimesmo, ambos dan o seu consentimento para que o 
Concello comunique á Dirección Xeral con competencia en materia de Comercio os datos 
precisos para os efectos da súa inscrición no Rexistro Galego de Comercio. 
 
En......................., a..........de...........................de.............. 
 
O transmitente                                                          O adquirente 
Asdo.-                                                                          Asdo.-            
 
   
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE FERROL 



ANEXO III 
COMUNICACIÓN DA DATA INICIO ACTIVIDADE NO CASO DE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE PARA ACTIVIDADES DE SERIVZO INÓCUAS QUE PRECISAN 

LICENZA DE OBRAS 

 

· Datos do declarante: 

Nome e apelidos:..........................................................................      DNI:................................. 

Enderezo para os efectos da notificación:.................................................... Concello: .................. 

Código Postal:.......................         Teléfono:...............................     e-mail:................................... 

En representación de:  ...................................................................................................................                               
DNI/CIF do representado:.............................. 

· Datos da actividade de servizo inócua: 

-Descrición:.............................................................................Código da actividade:...................... 

- Localización:.................................................................................. 

- Referencia catastral:................................. 

- Data inicio da actividade inócua:.........../........................../....................... 

 

· Datos da licenza de obras: 

- Data concesión licenza de obras:........./......................./......................... Código: ...................... 

- Descrición:.......................................................................... 

 

· Documentación que achega: 

- Copia da licenza de obra concedida. 

 

O que se comunica para os efectos previstos no artigo 9 da  Ordenanza 
regulamentadora do procedemento de declaración responsable das actividades de 
servizo inócuas. 

En......................................,a..........de.........................de............... 

 

O declarante 

Asdo.-........................................................................................ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE FERROL 


