
 

1 

 

Praza Mazarelos 15 

15703-SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Teléfono 981 546 358 

ANEXO VI 

 
DATOS DA PERSOA DECLARANTE 

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF 

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR 

     
CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    
TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

   

 
E NA SÚA REPRESENTACIÓN 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO 

   

 

 
ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior) 

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR 

     
CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    
TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

   

 
DATOS DO ESTABLECEMENTO 

NOME 

 
 

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR 

     
CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

PROCEDEMENTO 
CÓDIGO DO 

PROCEDEMENTO DOCUMENTO 

MODIFICACIÓNS OU REFORMAS SUBSTANCIAIS QUE AFECTAN ÁS 
CONDICIÓNS OU REQUISITOS CONFORME AOS QUE SE OUTORGA A 
CLASIFICACIÓN DOS APARTAMENTOS E VIVENDAS TURÍSTICAS 

XXXX 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 
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TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

   

 
MODIFICACIÓNS QUE SE PRETENDEN: 

□ Cambio de categoría  

□ Cambio de capacidade.  

□ Outros cambios ou reformas substanciasi (indicar tipo de cambio) .......................................... 

 

                     a responsabilidade: 

 

A PERSOASOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA: 

a) Que                                                                                                                           
                                                                                         n pretendida son as seguintes:*  

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

................ 

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

................ 

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

................ 

                                                         n para o cambio pretendido)  

                                                                                                                           
                       a clasif              stica.  

                                         n acreditativa do cambio ou reforma solicitados*: 

□ Documento acreditativo da personalidade xurídica do solicitante. 

□ Título ou contrato que probe a libre dispoñibilidade, por parte do titular do local onde se exerce a actividade. Se a titularidade 

corresponde a unha persoa xurídica, escritura de constitución da sociedade e poderes do solicitante para o caso de que non se deduza 
claramente da escritura social. 

□ Seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos dos usuarios do establecemento por danos corporais, danos materiais e os 

prexuízos económicos causados que deriven do desenvolvemento da súa actividade. 

□  Comunicación previa de inicio de actividades presentada ante o concello e, no seu caso, comunicación previa ou  licenza de obras. 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 

□ Proxecto técnico legalmente esixible, asinado por persoal  técnico competente, que serviu de base para a presentación da 

correspondente comunicación previa ou, no seu caso, solicitude de licenza de obra ante o concello. 

□  Solicitude de dispensa, se é o caso 

□             n do pagamento das taxas correspondentes.  

  

DATOS DO ESTABLECEMENTO HOTELEIRO QUE SE MODIFICAN: 

 

CLASIFICACIÓN 

□ APARTAMENTO TURÍSTICO 

□ UNHA CHAVE 

□ DÚAS CHAVES  

□ TRES CHAVES 

 

□ VIVENDA TURÍSTICA 

□ P                                                                 . 

□ Autorizacións administrativas que resulten preceptivas para a apertura e funcionamento do establecemento, e presentación das 

declaracións responsables que esixa a normativa sectorial que resulte de aplicación. 

□ Documentación xustificativa dos cambios ou reformas pretendidos. 

□ Outra documentación que considere de interese. 

* Indicar cunha x a documentación que se refire ao cambio ou reforma pretendida. 

d) Que conto, de ser o caso, con informe previo relativo ao cumprimento dos requisitos mínimos de infraestruturas e servizos, emitido 
pola Axencia Turismo de Galicia, coa data.................. 

e) Que os datos consignados son certos e que sei que a inexactitude, falsidade ou omisión dos datos declarados, determinará   
                                                                                     a constancia de tales feitos, sen prexuízo das 
responsabilidades penais, civís ou administrativas a que dera lugar e da instrución do oportuno procedemento sancionador, se 
procede.  

f) Que estou informado de que a Axencia Turismo de Galicia fará as comprobacións, controis e inspeccións                         
                                      tenza da correspondente documentación. 
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CAPACIDADE 

UNIDADES 
ALOXAMENTO 

 
PRAZAS 

 

 

OUTROS CAMBIOS 
 

 
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, 

infórmaselle de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de 

Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, 

rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia Turismo de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío 

dun correo electrónico a secretaria.turismo@xunta.es. 

 
 

LEXISLACIÓN APLICABLE 
Decreto /2015, polo que se establece a ordenación de apartamentos , vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
 

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE 

 Lugar e data 

 
, 

 
de 

 
de 

 
AREA PROVINCIAL DE ---------- DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA 

 

 


