
               EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO

               Praza Maior, 1. 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982 56 01 28 Fax:982 56 11 47 Correo Electrónico: concello@viveiro.es 

PARA CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN

SOLICITUDE DE LICENZA URBANÍSTICA

Núm. Expediente Núm. Rexistro

Modelo Data

DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE 
NIF / CIF / NIE  Nome e Apelidos ou Razón Social Enderezo 

Teléfono Móbil Fax Código Postal Localidade

Correo electrónico Concello Provincia

DATOS PERSOAIS DO REPRESENTANTE (se procede)

NIF / CIF / NIE  Nome e Apelidos Enderezo 

Teléfono Móbil Fax Código Postal Localidade

Correo electrónico Concello Provincia

DATOS DE NOTIFICACIÓN

Persoa a notificar:              

Medio preferente de notificación:    

EXPÓN:

Que desexa realizar obras consistentes en (describir brevemente as actuacións que se solicitan):

no inmoble sito en: 

con referencia catastral: .

A obra ten por obxecto o desenvolvemento da seguinte actividade (indíquese, de ser o caso):

O orzamento estimado das obras é de: 

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar
o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico:  concello@viveiro.es

Solicitante Representante

Notificación ElectrónicaNotificación Postal



               EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO

               Praza Maior, 1. 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982 56 01 28 Fax:982 56 11 47 Correo Electrónico: concello@viveiro.es 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

 Documentación Técnica (indíquese o tipo de documento e o nome do técnico asinante):

 Outra Documentación: Autorizacións ou informes sectoriais, concesións administrativas, etc.:

 Xustificante do pagamento dos tributos municipais.
 Acreditación da representación, de ser o caso.

SOLICITA:

Que de conformidade co artigo 142 da Lei 2/2016, do Solo de Galicia, se conceda a correspondente licenza
municipal e declaro baixo a miña responsabilidade ser certos os datos que se consignan.

Viveiro,  de  de 20 

O Solicitante

Asdo.:  

SRA. ALCALDESA DO EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar
o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico:  concello@viveiro.es
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