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DATOS DO PROXECTO 

EUROS 
EUROS 

DESCRIPCION DO PROXECTO 
Memoria da actividade a realizar, características máis singulares, prazos de inicio da edificación e da actividade  etc. 

ACTIVIDADE PRINCIPAL: 

CODIGO CNAE: 

 

Segundo as clases (4 díxitos) da Clasificación Nacional de Actvidades Económicas 2009 (CNAE 2009) aprobado polo 
Real Decreto 475/2007 de13 de abril (BOE de  28.04.2007) 

TRASLADO DE INDUSTRIA.FORA ORDENACION INVERSION PREVISTA: 
CREACION DE NOVA INDUSTRIA CIFRA DE NEGOCIOS: 
AMPLIACION DA EXISTENTE Nº DE EMPREGADOS: 

marque o que corresponda 


