FORMULARIO PARA CUBRIR COA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Concello de Muros
AREA DE URBANISMO

Sinale os cadros que correspondan en cada caso coa documentación que se achega xunto coa solicitude, coa xustificación no
apartado de observacións da documentación que no se poida achegar. Advírtese que a persoa que asina é responsable da súa
veracidade. Asemade e de conformidade co artigo 14.4 do Regulamento de disciplina urbanística de Galicia do 21/09/1999,
advírtese que, presentado o proxecto técnico, adquire o carácter de documento público, e da exactitude e veracidade dos datos
técnicos asinados nel, responde o/a autor/a para tódolos efectos.

LICENZA PARA ACTIVIDADE INOCUA OU BAIXA INCIDENCIA AMBIENTAL
Impreso de solicitude - xustificante do pagamento de taxas (por duplicado) e

Solicitante:
Persoa física: fotocopia DNI
Persoa xurídica: a persoa que asina a petición achegará documentación acreditativa da súa representación (fotocopia do DNI, de
escritura de constitución da sociedade, poder, etc.)

Actividade:
Declaración responsable (ou certificación colexial) de técnico competente no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito
que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
Xustificación da innecesidade de avaliación de incidencia ambiental (Decreto 133/2008) asinada por técnico competente.
Memoria subscrita por técnico competente na que se detallen:
Os aspectos básicos da actividade (Descrición da actividade, superficies, alturas, e instalacións necesarias para o
desenvolvemento da actividade.
Localización e repercusións no ambiente
Tipos, cantidades e composición dos residuos xerados
Fontes emisoras de ruídos e vibracións
Medidas de autocontrol, preventivas e correctoras a adoptar para minimizar a incidencia no medio ambiente a desenvolver
Xustificación do cumprimento da lexislación ambiental e sectorial aplicable, da normativa sobre condicións térmicas (CTE DBHE), acústicas (CTE DB-HR) e de protección contra incendios (CTE DB-SI), da normativa urbanística e das ordenanzas
municipais que resulten de aplicación.
Características técnicas dos distintos elementos e maquinaria con indicación da potencia a utilizar, expresada en Cv, no caso
de motores, ou en Kw en outros casos.
Planos asinados por técnico competente na que se detallen:
Situación segundo o PXOM e de Emprazamento da actividade a escala mínima 1:2000 e 1:500 respectivamente.
Distribución a escala mínima 1:100 ou 1.50 segundo o caso, coa posición da maquinaria instalada no local
Sección e Alzado a escala mínima 1:100
Cumprimento do CTE DB-SUA (Seguridade de Utilización e Accesibilidade)
Cumprimento do CTE DB-SI (Seguridade contra Incendios) sinalando as instalacións de protección contra incendios e as
características da sinalización de emerxencia e das instalacións manuais de protección
Instalación de Electricidade
instalación de Fontanería
Instalación de Saneamento
Instalación de Ventilación e Climatización
Certificación acreditativa de aptitude do edificio para o novo uso conforme á normativa aplicable en función do mesmo e con especial
referencia ao cumprimento das condicións de estabilidade para o uso pretendido, asinada por técnico competente.
Reportaxe fotográfico
Copia da licenza de primeira ocupación (ou identificación do promotor e ano de construción en edificacións existentes)

OBSERVACIÓNS:

Muros, a …… de ………………….. de 20.…

Sinatura

