
 
 
 
Anexo 8 

 

 

En caso de que se actúe por representación* 
Nome e apelidos/Denominación social do representante 
 

DNI/CIF 

Enderezo para os efectos de notificacións 
 

CP 
 

Municipio Provincia Teléfono Fax 

Correo electrónico 
 

*Achégase documento de representación 

EXPÓN 

Que ten intención de abrir un establecemento para espectáculos públicos ou actividades recreativas, organizar a 

celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas ou modificar a actividade que viña exercendo que a 

continuación se describe: 

Tipo de actividade (marcar cun “x” a que corresponda) 
1  A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en 

establecementos públicos cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situación de risco, de 
conformidad eco disposto na normativa técnica en vigor. 

2 A celebración dos espectáculos públicos e actividades recreativas ou deportivas que se desenvolvan ademais de en este 
termo municipal noutro colindante. 

3 A celebración de espectáculos e festexos taurinos. 

4 A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas cuxa normativa 
específica esixa a concesión de autorización. 

 

Localización da actividade ou do establecemento 
Enderezo (rúa, praza, avda, lugar) 
 

Núm/Km Andar Porta 

Referencia catastral                         

 

Descrición da actividade 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….............................................................................................................................. 

Denominación comercial 
 

 

  
SOLICITUDE LICENZA PARA 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

 
 
 
 
 
 
 

Selo de Rexistro de Entrada Espazo reservado para a Administración 
 

Exp. nº: 

SOLICITANTE 
Nome e apelidos/Denominación social 
 

DNI/CIF 

Enderezo para os efectos de notificacións 
 

CP 
 

Municipio Provincia Teléfono Fax 

Correo electrónico 
 



 
 
 
Anexo 8 

Polo exposto SOLICITA 

Que, tendo presentado este escrito, xunto coa documentación que se achega, se sirva admitilo e, previos os 
trámites e informes preceptivos, se me conceda licenza municipal para a instalación ou organización da actividade 
expresada. 

Documentos que se achegan con esta solicitude (marcalos cun “x”) 
1  No caso de que se actúe por representante, documento acreditativo, orixinal ou compulsado, da representación. 

 

 
 
2 

Proxecto técnico, entendido como conxunto de documentos que definen as actuacións que se van desenvolver, co contido 
e detalle que lle permita á Administración coñecer o obxecto delas e determinar seu axuste á normativa urbanística e 
sectorial aplicable. O proxecto que se presente incluirá o contido mínimo previsto pola normativa sobre prevención e 
seguridade en materia de incendios, deberá estar asinado polo/a técnico/a competente e deberá conter os datos e 
requisitos aos proxectos construtivos e de actividades. 
 

 
3 

Plan de emerxencia, plan de autoprotección, memoria de mobilidade ou estudo de avaliación de mobilidade xerada, estudo 
de impacto acústico e dispositivo de asistencia sanitaria, redactados de conformidade coa normativa vixente, e sempre que 
os seus contidos non se incorporen ao proxecto técnico a que fai referencia a liña anterior. 
 

4 Declaración do solicitante na que se faga constar o compromiso de contratar un seguro de responsabilidade civil pola 
actividade a exercer. 
 

 
5 

Documentación requirida pola normativa sobre ruídos, quentamento, contaminación acústica, residuos e vibracións e, en 
todo caso, a que determine a normativa sobre prevención e control ambiental segundo corresponda en función das 
características do establecemento e das actividades que se van desenvolver nel. 
 

6 Nomeamento do técnico que asuma a responsabilidade da execución do proxecto. 
 

7 A solicitude de licenza urbanística ou a comunicación previa de obra rexistrada de entrada no concello se fora necesario 
realizar obras para a posta en marcha da actividade. 
 

8 Autorizacións e/ou informes sectoriais preceptivos para o inicio da actividade. 
 

9 Xustificante do pago dos tributos municipais que procedan. 
 

 
10 

No caso de proxectos técnicos que non precisan do visado colexial: declaración responsable (ou certificado colexial) do 
técnico redactor do proxecto na que figuren os seus datos persoais e profesionais e na que se indique que non está 
inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade para o exercicio da profesión. 

 

O solicitante declara baixo a súa responsabilidade 
Que unha vez concedida a licenza e concluídas as obras que foran necesarias así como executado o proxecto técnico da 
actividade se presentará no concello comunicación previa para inicio da actividade á que se acompañará certificación que 
acredite a adecuación do establecemento e actividade á licenza outorgada subscrita polo responsable técnico da execución do 
proxecto, copia compulsada da declaración da alta no censo de empresarios, profesionais ou retedores onde se indique o 
epígrafe fiscal da actividade e o local afecto a esta e a copia compulsada da póliza do seguro de responsabilidade civil para cubrir 
os danos derivados do exercicio da actividade. 

 

Fisterra,           de                 de 

Asdo.: solicitante/representante 

 


