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AVISO LEGAL 
Os datos persois contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e 
incorporados aos ficheiros da información do Concello de Portas que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. O 
seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras administracións públicas ou terceiros nos supostos 
previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante o Rexistro 
Xeral do Concello de Portas, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa 
identidade no Concello de Portas, r/Rapeira, 1 C, Portas 

   
 
 

Rexistro número: 
 
 
 
 

Expediente número: 
 
 
 
 

LICENZA DE ACTIVIDADE 
 

Datos da persoa solicitante ou representante  
DNI/CIF 
 

Nome e apelidos/Razón social 

Rúa 
 

Núm. Escaleira Andar Porta 

CP 
 

Municipio Provincia Teléfono 

Correo electrónico 
 
 

Localización do local 
Situación das obras: rúa, lugar 
 

Referencia catastral 
 

 

 

Descrición das obras 
Descrición das obras 
 

Actividade á que vai a destinarse o local 
  

Superficie construída total 
 

Orzamento 
 

Número de Expediente da licenza de Primeira Ocupación da edificación 
 

Se non se coñece o número de expediente: datos do promotor e ano de contrucción 
 

 

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE, que é certo o que se manifesta e en todo caso: 
- Que son certos todos os datos recollidos neste impreso. 
- Que achega toda a documentación preceptiva. 
 
AUTORIZA, aos efectos da normativa de protección de datos de carácter personal, ao Concello de Portas a comprobación telemática 
con outras administracións públicas dos datos e demais circunstancias relativas á presente instancia. 

 
 
 

Portas, _____ de _________________________ de 2.0____ 
 
 
 
 

  

Asinado: __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 EXMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PORTAS 
 
  

mailto:portas@concellos.depontevedra.es


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES 

1. Documentación xeral  

1a.   Datos identificativos do solicitante: 
- Persoasfísicas: DNI (ou documento que faga as súas veces) da solicitante e da representante. Os que comparezan ou 

asinen en representación doutro, acompañarán ademáis un documento que acredite debidamente devandita 
representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable). 

- Persoas xurídicas: DNI do representante e documentación acreditativa da representación e 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.    Fotocopia do documento que xustifique a posesión do local (escritura de propiedade ou contrato de arrendamento).  
1c.    Reportaxe fotográfica da edificación (fachadas e interior do local no que se desenvolve a actividade). 
1d.    Memoria técnica de actividade redactada por técnico competente  
1e.   Certificación expedida por facultativo competente acreditativa de que o local é 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, accesibilidade, e seguridade contraincendios precisas para o uso pretendido e que conta coas autorizacións e 
rexistros sectoriais.  

      1f.      Autorizacións sectoriais previas preceptivas.  
      1g.     No caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: declaración responsable ou certificado colexial do técnico 

redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a súa identificación e na 
que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade. 

2. Aos documentos anteriores, os solicitantes deberán achegar o documento de Autoliquidación da taxa correspondente.  
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