COMUNICACIÓN PREVIA DE

INICIO DE ACTIVIDADE
Selo rexistro

DATOS DA PERSOA TITULAR DA ACTIVIDADE
Nome e apelidos/razón social

DNI/CIF/NIE

Nome e apelidos do representante

DNI/CIF/NIE

Enderezo de notificación. Rúa

Nº.

CP

Municipio

Correo electrónico

Provincia

Andar

Porta

Teléfono

Fax

LOCALIZACIÓN DO LOCAL
Rúa
CP

Escaleira

Nº.
Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono

Referencia
catastral
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE
Descrición da actividade:

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta e que achega a documentación que acredita:
□ Que remataron as obras necesarias para o acondicionamento do local realizadas con carácter previo ao inicio da actividade,
comunicadas ou con licenza previa, expediente nº ________________________________________, axustándose ás súas
determinacións, como consta no certificado de fin de obra asinado por técnico competente achegado.
AUTORIZA, aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática
con outras Administracións Públicas dos datos declarados e demáis circunstancias relativa ao exercicio da actividade a desenvolver.

E COMUNICA que iniciará a actividade a patir do día _______/_________/_________ (no caso
de non indicar data, entenderase a partir do día seguinte ao da presentación da solicitude).
Ordes, ________ de ____________ de _________

Asdo.: ______________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE ORDES
ADVÍRTESELLE, consorte co disposto no artigo 26 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competividade económica de Galicia, “A
inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se achega ou incorpora á comunicación previa
comporta, logo de audiencia da persoa interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da actividade
afectada desde o momento en que se coñece, sen prexuízo das sancións que proceda impoñer por tales feitos”. Así mesmo “a resolución administrativa
que constata as circunstancias ás cales se refire o parágrafo anterior comportará o inicio das correspondentes actuacións e a esixencia de
responsabilidade, e 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 durante un período de tempo determinado de
entre tres meses a un ano”.
En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e no RD 1720/07, regulamento de
desarrollo, informámoslle que os datos recollidos polo concello de Ordes coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa así como
o envío de comunicacións comerciais, publicitarias e promocionais serán almacenados nun ou máis ficheiros titularidade do concello e o cal se encontra
debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos poderán ser cedidos a empresas coa finalidade de xestionar
cobros de impostos ou prestar servicios como abastecementos, servicios municipais, elaboración de estadísticas de Padróns ou outras actividades
relacionadas co normal funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición sobre os seus datos persoais así como o de renovación do consentimento para calquera das finalidades antes sinaladas, enviando ao concello
de Ordes (rúa Alfonso Senra, nº 108, Ordes) carta debidamente firmada, onde consten claramente os datos de contacto, a cal deberá acompañarse de
fotocopia do seu DNI/NIE/CIF.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR:
 Certificado de fin de obra

