
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE   
 

Interesado  

DI            Nome e apelidos     

Enderezo para os efectos de notificacións  

CP   Municipio  Provincia  Teléfono     

Correo electrónico  

Representante  

DI            Nome e apelidos     

Enderezo para os efectos de notificacións  

CP   Municipio  Provincia  Teléfono     

Correo electrónico  

Expón  

Que de conformidade coa Ordenanza municipal de actividades e o resto da normativa aplicable veño a efectuar 
DECLARACION RESPONSABLE pola que declaro que a actividade que vou a levar a cabo no local de         metros 
de superficie, consistente en                                                                      .                                                            sita 
en                                                         con denominación comercial                                  cumpre con toda a 
normativa preceptiva segundo se acredita na certificación de técnico competente que se adxunta a esta solicitude.  

Autoriza    

Aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, á administración destinataria deste escrito a 
comprobación telemática con outras Administracións públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas 
ao exercicio da activade a desenvolver.  

Declaro    

Estar en posesión da seguinte documentación administrativa:  
          
□ Licenza de primeira ocupación do inmoble onde se vai a instalar a actividade (no suposto de que a edificación 
careza      
    dela deberá acreditarse a súa antigüidade).            
□ Licenza de obra necesaria para a adaptación ou acondicionamento do local, no seu caso.         
□ Autorizacións sectoriais preceptivas para o funcionamento da actividade.           
□  Xustificante do pago dos tributos municipais correspondentes, co número de documento de ingreso    

 
o que asino de xeito responsable  
 
Culleredo,                 de        de 20  
 
 
 
 
Asinado: O interesado                                                   Asinado: O representante                     
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CULLEREDO 



ADVIRTESELLE QUE consonte co disposto no apartado 4 do artigo 71.bis da I.ei 30/1992, do 26 de novembro, do 
réxime xurldico das administracións publicas e do procedemento administrativo común, "a inexactitude, falsidade ou omisión, 
de caracter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se achegue ou incorpore a unha declaración 
responsable ou a unha comunicación previa, ou a non presentación ante a Administración competente da comunicación 
previa, determinara a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que 
se teña constancia de tales feítos, sen prexuizo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar.  

Asemade, a resolución da Administración Pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga do 
interesado de restituir a situación xuridica ao momento previo ao recoñecemento ao exercicio do dereito ou ao inicio da 
actividade correspondente.  

Consonte ao disposto na I.ei 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 
Culleredo. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo 
por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. 

  
     
Estarán sometidas ao trámite de DECLARACIÓN RESPONSABLE as seguintes actividades:  
 
1. Locais comercias ou de servizos entre 100 e 400m2 de superficie e 15 Kw de potencia mecánica instalada.  
 
2. Despachos profesionais de máis de 150m2 ata 400m2 de superficie e 15 Kw de potencia mecánica instalada. e) 

Establecementos hoteleiros ata 25 prazas sen cafeteria ou restaurante.  
 
3. Centros docentes, centros de educación infantil, primaría e secundaría, agás os centros incluídos no Decreto 

329/2005 da Xunta de Galicia. Aqueles centros docentes que dispoñan de instalacións tales como cociñas,piscinas, depósitos 
de combustible, etc, que requiran licenza de actividade ou de apertura deberán proceder a formalizar a correspondente 
solicitude.  

 
4. Actividades industríais, talleres artesanais e similares, cunha Qs igual ou menor a 42 MJ/m2 e una superficie útil 

menor ou igual a 60m2•  
 
5. Actividades de almacenamento de obxetos e materiais sempre que a súa superficie sexa menor de 500m2 e a súa 

Qs sexa menor de 425 MJ/m2, agás as de produtos químicos ou farmacéuticos, combustibles, lubricantes,fertilizantes, 
praguicidas, herbicidas, pinturas, vemices, ceras ou pneumáticos. 

 
6. Actividades de almacenamento de produtos petrolíferos, químicos con recipientes de presión ou con productos 

químicos que non necesiten proxecto técnico según a normativa específica de aplicación. Centros de diagnóstico e 
laboratorios de análises clinicos sen manipulación de produtos inflamables nin contaminantes. 

 
7. Actividades agropecuarías relacionadas no Anexo III do Decreto 133/2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A declaración responsable debe incluír:  
 
a) O nome, enderezo, teléfono e, no seu caso, o enderezo de correo electrónico do titular ou titulares.  

b) O nome, enderezo, teléfono e, no seu caso, o enderezo de correo electrónico do representante.  
c) A situación exacta do local da actividade.  

d) A descrición da actividade, superficie do local e indicación do grupo ou epígrafe fiscal a que pertenza a 

actividade.  

 
Declaración, baixo a súa responsabilidade, de que a actividade vai desenvolverse de acordo coa normativa 
aplicable e que o local cumpre a normativa urbanística e a que sexa de aplicación en cada caso.  
 
A declaración responsable deberá vir acompañada de documentación técnica, subscrita por técnico competente, en 
que se describan as características do local e da actividade e se xustifique o cumprimento da normativa urbanística 
e a de aplicación xeral. Esta documentación deberá incluír, como mínimo, memoria xustificativa do cumprimento da 
normativa aplicable, plano de emprazamento da cartografía oficial, planos de plantas con situación de instalacións e 
maquinaria, planos de seccións con situación de maquinaria, planos de alzado e esquema unifamiliar da instalación 
eléctrica.  
 
Así mesmo, virá acompañada da certificación de execución das instalacións e medidas correctoras das instalacións 
segundo o modelo aprobado polo Concello incluído nos anexos desta ordenanza.  

 
 

  
Cando se presente unha comunicación ou unha declaración responsable deberán efectuarse o depósito previo 
correspondentes pola actividade inspectora levada a cabo por esta administración. De acordo co que dispoña a 
correspondente Ordenanza fiscal. 
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