CP·002
Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Selo rexistro

Impreso
COMUNICACIÓN PREVIA DE
OBRAS DE ADAPTACIÓN DE
LOCAIS PARA ACTIVIDADES

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito
confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Vigo. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello.

1. Datos da persoa solicitante ou representante:
Nome e apelidos / Razón social:

…………………………………………………………………………....

NIF / DNI / NIE

………………………………...

Nome e apelidos Representante

…………………………………………………………………………....

NIF / DNI / NIE

…………………………………

Dirección notificación:

……………………………………………………....
.

Teléfono:

……………………………………………………………………

Correo Electrónico

..............................................................................................

Nº

……

Localidade e CP

…………………………………………….

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei 39/2015): Persoas xurídicas, Entidades sen personalidade xurídica.
Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica.
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera procedemento
posterior que o relacione co Concello de Vigo, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento.

□

Si

□

Non

Aviso teléfono móbil: ............................. Aviso ao correo electrónico: ....................................................................

2. Localización do local:
Localización

................................................................................................

Nº

Referencia catastral

...................................................................................................................................................................................
.

.......

CP

................................

3. Descrición da actividade
Descrición da actividade:

Superficie Total:
Potencia Mecánica:

.....m2
.....CV

Denominación comercial:..............................................................................................................................................................................
Tipo de actividade:

□ Inocua

□ Suxeita a avaliación ambiental.

□ Actividades Espectáculos o Recreativas.

O PROXECTO OBXECTO DESTA SOLICITUDE FOI PRESENTADO A TRAVÉS DA “PLATAFORMA DE EDICIÓN DE PROXECTOS” DA SEDE ELECTRÓNICA DO
CONCELLO DE VIGO. CÓDIGO nº...........................................................................................
AUTORIZO AO CONCELLO DE VIGO O ACCESO TELEMÁTICO AO COLEXIO PROFESIONAL PARA A OBTENCIÓN DO PROXECTO TÉCNICO VISADO
DIXITALMENTE QUE É OBXECTO DESTA SOLICITUDE. VISADO Nº.........................................................
DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que é certo o que manifesta e que achega a seguinte documentación que
acredita :
- Que se dispón de maquinaria, estará instalada sobre soportes antivibratorios e illada de paredes medianeiras.
- Que as obras solicitadas non están suxeitas a licenza municipal previa de conformidade co artigo 146.2 da Lei 2/2016 do solo de
Galicia e a edificación non está suxeita a ningún tipo de catalogación.
- Que non se trata dunha actividade suxeita a licenza previa.
- Que as obras cumpren integramente a normativa municipal do Concello de Vigo.
- Que se respectarán as normas de boa construción, convivencia cidadá e respecto polo descanso dos veciños.
- Que se cumprirán os requisitos da normativa específica de tratamento de residuos..
- Que a edificación principal conta con licenza de primeira ocupación.
- Que conta coas autorizacións para a ocupación do dominio público ou sectoriais que resulten necesarias.
- Que na execución da obra respectaranse as medidas de seguridade e saúde laboral segundo RD 1627/97
- Que achega toda a documentación preceptiva.
- Que son certos todos os datos recollidos neste impreso
E AUTORIZA, aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con
outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
E COMUNICA que iniciará as obras a partires do día...../......../........(A comunicación deberá realizarse cunha antelación mínima de 15 días)
e ten un prazo aproximado de ............................................................................................

Unha vez rematada a instalación o/a solicitante comprometese a presentar comunicación previa do inicio da
actividade (impreso CP-001 ou AR-001 no caso de actividade recreativas ou espectáculos) aportando certificado
final da obra e das instalacións e informe acústico.
Vigo…….. de…………………………………………..de 20….
Sinatura do/a solicitante

Nome ........................................................................................................ DNI....................................................

INFORMASE QUE, consonte ao artigo 146.2 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, a comunicación previa, transcorrido o prazo de quince días
hábiles dende a súa presentación, constitúe título habilitante para o inicio da actuación comunicada, sempre que cumpra cos requisitos
esixidos pola normativa de aplicación, requisitos que na súa comunicación, manifesta que cumpre baixo a súa responsabilidade,
sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección por parte deste Concello.
A persoa interesada queda exenta de declarar ante o Catastro Inmobiliario os feitos, actos ou negocios con relevancia catastral derivados
da presente comunicación previa, por terse acollido o Concello de Vigo ao réxime de comunicación do artigo 14.b) do Texto refundido da
Lei do Catastro Inmobiliario, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2004, do 5 de marzo.
ADVÍRTESELLE QUE “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 exixencia de responsabilidade.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES
1. DOCUMENTACIÓN XERAL
1a.- Datos identificativos da persoa 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, poder notarial 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.

1b.- Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de arrendamento ou escritura de compra, etc.)
1c.- Proxecto técnico das obras de adaptación que se van a realizar, asinado por persoa técnica competente, incluíndo planos de
situación e deslinde, plantas alzados e seccións do local, xustificación do cumprimento das Esixencias Básicas do Código Técnico
da Edificación e declaración da persoa técnica que subscribe o proxecto de que este cumpre en todos os seus termos coa
ordenación urbanística de aplicación. O proxecto deberá xustificar que tras as obras o local será apto para o novo uso, conforme
á normativa aplicable en función do mesmo e con especial referencia ao cumprimento das condicións de estabilidade, illamento
térmico e acústico, seguridade contra incendios e accesibilidade precisas para o uso pretendido, co contido mínimo establecido
no Anexo 2 da Ordenanza municipal de tramitación de licenzas.
1d.- Proxecto técnico da actividade e das instalacións (ou Memoria no caso de instalacións de pequena entidade) redactado por
técnico/a competente, co contido mínimo establecido no Anexo 3 da Ordenanza municipal de tramitación de licenzas.
1g.- 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.
1d.- Oficio de dirección das obras.
1e.- Reportaxe fotográfica do local, fachadas e interior do local, subscrita pola persoa solicitante e polo técnico redactor do proxecto.
1f.- Declaración responsable (ou certificado colexial) da persoa autora do proxecto e do responsable da dirección das obras no que
figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a súa identificación e na que se acredite que non está
inhabilitada ou incursa en causa de incompatibilidade
1g.-No caso de edificacións en situación de fóra de ordenación de renuncia do propietario do inmoble ao incremento do valor en
caso de expropiación.
1h.- En edificacións non catalogadas incluídas no ámbito do Plan Especial e Catálogo Complementario de Edificios, Conxuntos e
Elementos a Conservar, do Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Vello ou Plan Especial de Protección
e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Histórico de Bouzas, Memoria xustificativa do cumprimento das condicións estéticas, co
contido mínimo establecido no Anexo 2 da Ordenanza municipal de tramitación de licenzas.
2. SE A ACTIVIDADE ESTÁ SUXEITA A PROCEDEMENTO PREVIO DE AVALIACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL
2a.- Declaración de incidencia ambiental
2b.- Copia do proxecto do obra ou actividade asinada por técnico/a competente
2b.- Certificado do técnico/a ou dos técnicos/as que autoricen o proxecto de que este cumpre coa normativa técnica de aplicación.
3. SE A ACTIVIDADE A DESENVOLVER É UNHA ACTIVIDADE RECREATIVA OU ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
3a.- Póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades
recreativas de Galicia, e o recibo de pagamento das primas correspondentes ao período do seguro en curso ou a copia destes ou
Declaración onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro que presentará coa declaración responsable de inicio da
actividade.
3b.- Documento acreditativo asinado pola persoa interesada da designación da persoa física ou xurídica que debe asumir a
responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do espectáculo
público ou da actividade recreativa aos requisitos exixibles
4. Aos documentos anteriores, os solicitantes deberán achegar o documento de Autoliquidación da taxa correspondente.

