
Solicitude de expedición da:
LICENZA DE APERTURA DE ACTIVIDADE SOMETIDA Á 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

TIPO DE SOLICITUDE

 Implantación dunha nova actividade  Modificación dunha actividade existente

 Ampliación da actividade existente

DATOS DO/A SOLICITANTE
Razón Social

Empresa,  sociedade 
(Nome da Actividade)

CIF

Representante legal

1º Apelido 2º Apelido

Nome NIF

Enderezo C.P.

Concello Teléfonos

DATOS DA ACTIVIDADE
Actividade a establecer

Enderezo

Quen asina  abaixo,  logo dos  trámites  oportunos  e  tras  presentar  a  documentación 
reflectida no dorso desta solicitude,

SOLICITA que  lle  sexa  expedida  a  LICENZA  DE  APERTURA  DE  ACTIVIDADE 
SOMETIDA Á AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  antes relacionada,  previo 
pago da taxa municipal.

Cerceda, ...........de...........................de 200...

Sinatura

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE CERCEDA

(Ver DORSO)



Documentación a xuntar

 Formulario Municipal 
 Documentación acreditativa de dispoñer de autorización ambiental integrada. 
 Acreditación do pago da taxa.

 Fotocopia compulsada da escritura da Propiedade ou contrato de arrendamento do 
inmoble

 No caso de Sociedades, fotocopia compulsada da escritura de Constitución e C.I.F. 

 Fotocopia do NIF/DNI do Representante

 Fotocopia  compulsada  da  alta  no  Imposto  sobre  Actividades  Económicas  ou  alta 
censal segundo corresponda.

 Dous exemplares do proxecto técnico visado da actividade e obra do local asinado por 
técnico competente e oficios de dirección facultativa, que conterá,  cando menos, a 
seguinte documentación:

a) Memoria descritiva e xustificativa da actividade a desenvolver con indicación expresa do seguinte:
- Normativa urbanística
- Superficie útil e construída da actividade.
- Previsión da potencia a instalar contemplando a destinada a forza e a alumeado por separado, 
así como a relación da maquinaria indicando a súa potencia
- Uso actual do local e uso ao que se destinará cada unha das súas dependencias.
- Repercusión sobre a sanidade ambiental e sistemas correctores a utilizar
- Descrición das obras que se pretenden facer para acondicionar o local.
- Xustificación do cumprimento das normas de protección contra incendios, indicando de ser o 
caso:  percorridos  de evacuación  á  rúa  e medidas  a adoptar en cumprimento da CTE-DBSI  e 
demais normativa vixente.
- Descrición do sistema de ventilación e da iluminación de cada dependencia.
- Orzamento, a prezos de mercado, da maquinaria e instalacións.
- Orzamento detallado por partidas e prezos unitarios das obras e instalacións proxectadas para o 
desenvolvemento da actividade.
- Orzamento detallado por partidas e prezos unitarios das obras e instalación proxectadas para o 
desenvolvemento da actividade.

b) Memoria constructiva ( Estructura, instalacións, materiais, acabados....)

c) Normas de obrigado cumprimento.

d) Cumprimento do Código Técnico.

e) Cumprimento da CTE- DB SI- seguridade en caso de incendio.

f)  Memoria  xustificativa  do  cumprimento  da  NBE-  CA-88  e  da  Lei  7/1997  de  Protección  contra  a 
contaminación acústica; Regulamento contra a contaminación acústica; Lei do Ruído 37/2003.

g) Memoria xustificativa do cumprimento da Lei 8/1997 de Accesibilidade e Supervisión de barreiras

h) Planos:
- De situación do local a escala 1:1000 no caso urbano e 1:5000 no resto (cartografía municipal)
- De situación do local en relación coa planta do edificio dende a rúa.
- Planos de planta/s, sección e fachada/s do estado actual, a escala 1:50
- Planos de planta/s, sección e fachada/s do estado reformado, a escala 1:50
-  Planos  de  instalacións  indicando  usos  de  cada  dependencia,  xustificando  a  ventilación, 
iluminación e medidas de protección contra incendios (extintores, alumeado de sinalización de 
emerxencia, etc.)

i) No caso da instalación dun rótulo. toldo ou marquesiña...descrición das dimensións, materiais, descrición 
e distancia desde a rasante da beirarrúa ao extremo inferior

 Fotografías do estado actual da fachada e do interior do local
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