


DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DO SOLICITANTE: 
 
• Persoas físicas: 
- DNI (ou documento que faga as súas veces). (do solicitante e do representante). 
- Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que acredite 
debidamente a devandita representación (autorización expresa, pode rnotarial ou declaración responsable). 
 
• Persoas xurídicas: 
- DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da representación. 
- Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas 
que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o 
tipo de persoa xurídica de que se trate. 
 
 
DOCUMENTOS A APORTAR: 
 
1.- Se no local realizáronse  obras de adaptación previas ao desenvolvemento da actividade (con licenza ou 
comunicación previa).  
• Certificación de fin de obra das obras e das instalacións, asinado polo/a técnico/a director/a das obras.  
• Se o titular de actividade é distinto o solicitante da obra: Documento acreditativo da dispoñibilidade do local 
(contrato de arrendamento ou escritura de compra, etc.). 
 
2.- Se non son precisas obras de acondicionamento para o desenvolvemento da actividade. 
• Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de arrendamento ou escritura de compra, etc.). 
• Planos de situación e localización do local no que se pretende a actividade, a escala mínima de 1/1000, sobre a 
cartografia oficial, asinado por técnico competente. 
• Memoria da actividade (descrición da actividade, superficie e alturas, relación de maquinaria instalada no local), 
coa manifestación expresa do cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos, asinada por técnico 
competente. 
Incluirá a descrición detallada das características da actividade e as características técnicas da maquinaria e 
instalacións necesarias, indicando para cada elemento a súa potencia, que se ha de expresar en C.V. para as 
máquinas con motor e en KW. para o resto, asi como, as medidas correctoras a aplicar de acordo coa natureza da 
actividade e instalacións previstas. 
• Planos acoutados de planta, alzado e sección do local, a escala 1:100, indicando o uso das diferentes 
dependencias, a maquinaria, a situación das saídas, comunicacións, etc. e instalacións de protección contra 
incendios, asinado por técnico competente. 
• Certificación expedida por facultativo competente acreditativa de que o local é apto para o novo uso, conforme a 
normativa aplicable en función do mesmo e con especial referencia ao cumprimento das condicións de estabilidade, 
illamento térmico e acústico, accesibilidade, e seguridade contra incendios precisas para o uso pretendido e que 
conta coas autorizacións e rexistros sectoriais. 
• Copia das autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de que 
conta con todos os necesarios para o inicio da actividade. 
• Reportaxe fotográfica, incluídas fotografias da totalidade da fachada e do interior do local subscrita pola persoa 
solicitante e polo/a técnico/a redactor/a do proxecto. 
• Declaración responsable (ou certificado colexial) de técnico competente no que figuren os seus datos persoais e 
profesionais de xeito que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en 
causa de incompatibilidade. 
• No caso de edificacións en situación de forá de ordenación de carácter temporal  renuncia do propietario do 
inmoble ao incremento do valor en caso de expropiación.  
 
SE A ACTIVIDADE ESTÁ SUXEITA A PROCEDEMENTO PREVIO DE AVALIACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL. 
• Declaración de incidencia ambiental. 
• Copia do proxecto de obra ou actividade asinada por técnico/a competente. 
• Certificad do técnico/a ou dos técnicos/as que autoricen o proxecto de que este cumpre coa normativa técnica de 
aplicación. 


