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ANEXO DECLARACIÓN PARA A COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS

E APERTURA
D./Dona________________________________________________________________________ NIF___________________
Como representante legal da entidade: ______________________________________________ NIF___________________,
en calidade de titular da actividade de:
Promotor/a das obras de acondicionamento e instalación
do local

Técnico/a competente redactor/a da documentación
técnica relativa ás obras de acondicionamento e
instalación de local

Con destino a actividade de: ______________________________________________________________________________,
Sito en:_______________________________________________________________________________________________
Con referencia catastral:

MANIEFESTO EXPRESAMENTE E DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
•
•
•

que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e, en particular, os derivados do
cumprimento da normativa sectorial aplicable, por exemplo, cando se trate de actividades suxeitas á
normativa vixente en materia de turismo ou sanidade;
que o local e as instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no
planeamento urbanístico;
que a comunicación previa presentada cumpre en todos os seus termos coa ordenación urbanística de
aplicación.

O que se fai constar para os efectos do disposto no artigo 24.1 da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do
emprendimento e da competitividade económica de Galicia e no artigo 146.1 b) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro,
do solo de Galicia.
De conformidade co art. 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, esta Administración poderá consultar ou recadar os datos
ou documentos necesarios para a tramitación da súa solicitude, salvo que manifeste a súa oposición a esta consulta no seguinte recadro, suposto no que deberá achegar dita documentación:
Non autorizo o acceso

Pontevedra, _______________
Sinatura da persoa interesada (só no caso de solicitude presencial)
A presente declaración presentarase xunto coa correspondente comunicación previa de apertura (Modelo 503A bis) ou solicitude de licenza de
apertura (Modelo 508).

AO SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PONTEVEDRA
SUMAPH, rúa dos Ferreiros, 28 – 1º 36071 Pontevedra Tlf. 986 804 327 http://sede.pontevedra.gal

Información básica sobre Protección de Datos

Responsable

CONCELLO DE PONTEVEDRA

Finalidade

Atender e xestionar a súa solicitude, escrito ou comunicación ao Concello de Pontevedra

Lexitimación

Interese público ou exercicio de poderes públicos

Destinatarios

Non están previstas transferencias internacionais de datos

Dereitos

Acceso, rectificación, limitación do tratamento, supresión, portabilidade e oposición/revogación e a presentar reclamación ante as autoridades de control, así
como outros dereitos, como se explica na información adicional.

Información adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos en http://sede.pontevedra.gal

De conformidade co establecido na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao
sistema de tratamento titularidade do CONCELLO DE PONTEVEDRA con CIF P3603800H e domicilio social sito en RÚA MICHELENA 30, 36002 Pontevedra, coa
finalidade de atender e xestionar a súa solicitude, escrito ou comunicación ao Concello de Pontevedra. En cumprimento da normativa vixente, o CONCELLO DE
PONTEVEDRA, informa que os datos serán conservados durante o período legalmente establecido. Así mesmo, informámoslle que a lexitimación do tratamento
dos seus datos é en base ao interese público ou no exercicio de poderes públicos.
Coa presente cláusula queda informado de que os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administracións públicas e a todas aquelas
entidades coas que sexa necesaria a comunicación coa finalidade de cumprir coa prestación do servizo anteriormente mencionado.
A súa vez, informamos que pode contactar co Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE PONTEVEDRA, dirixíndose por escrito á dirección de correo
dto.cliente@conversia.es ou ao teléfono 902877192.
De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento,
supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como o do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos,
dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico dpd@pontevedra.eu. Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente
para presentar a reclamación que considere oportuna.

