COMUNICACIÓN DE APERTURA/INICIO DE ACTIVIDADE
TITULAR.
NOME E APELIDOS:
DOMICILIO:
DNI:

TELÉFONO:

E-MAIL:

ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE
NOME E APELIDOS:
DNI:
PROPIETARIO DO LOCAL
NOME E APELIDOS:
DOMICILIO:
DNI:

TELÉFONO:

E-MAIL:

DATOS DA AUTOLIQUIDACIÓN TRIBUTARIA
Taxa pola apertura de establecementos; artigo 8.1 da Ordenanza Fiscal B.1.4
Nº DE RECIBO
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE

EPÍGRAFE IAE (imposto actividades económicas)
EPÍGRAFE do catálogo autonómico de espectáculos
e actividades recreativas (no seu caso)
ENDEREZO da actividade
REFERENCIA CATRASTRAL do local no que se
desenvolverá a actividade

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
•

•

Que se cumpren todos os requisitos técnicos e administrativos para exercer dita
actividade segundo a ordenación urbanística vixente de aplicación, e que
conta coas autorizacións e informes sectoriais preceptivas e todos os
necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
Que os locais e instalacións reúnen as condicións de seguridade, salubridade e as
demais previstas no planeamento urbanístico, e normativa de aplicación.
Ribeira, a..............de .......................................de 20
Asinado:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIBEIRA

MANIFESTACIÓN ARTICULO 11.3 DECRETO ACUSTICA DE GALICIA

D./Dª. ___________________________________________, titular do
DNI

________________,

con

enderezo

en

____________________________________, teléfono ______________,
correo-e ______________________, en nome propio ou en representación
de _______________________________________________________

FAGO CONSTAR EXPRESAMENTE:
Que as actividades a desenvolver (a continuación describirase a
actividade), _______________________________________________
____________________________________________________________,
producirán un nivel sonoro igual ou inferior, en calquera horario, a:
75 dB
70 dB (en caso de que se desenvolvan en áreas acústicas clasificadas
como sectores do territorio con predominio de solo de uso sanitario,
docente e cultural que requira especial protección contra a contaminación
acústica en aplicación do artigo 7 da Lei 37/2003, de 17 de novembro, do
ruído).
Ribeira, a ___ de ______________ 20_

Asinado:

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é
CONCELLO DE RIBEIRA, con dirección en PRAZA DO CONCELLO, S/N, 15960 - RIBEIRA (A CORUÑA); lopd@ribeira.gal. O Delegado de Protección de Datos do
CONCELLO DE RIBEIRA é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en lopd@ribeira.gal. Os datos serán utilizados
para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. Ten vostede
dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera
momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE RIBEIRA dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio
dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: lopd@ribeira.gal.

