
               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 

SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓN URBANÍSTICA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF / CIF / NIE  Nome e Apelidos ou Razón Social

REPRESENTADO POR (se procede)

NIF / CIF / NIE  Nome e Apelidos

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS
Enderezo (Indicar tipo de vía) Número Portal Escaleira Piso Porta K.M.

Localidade Concello Provincia Código Postal

Teléfono Móbil Fax Correo electrónico

LOCALIZACIÓN DA FINCA OU EDIFICACIÓN
Enderezo (Indicar tipo de vía) Número Portal Escaleira Piso Porta K.M.

Localidade Concello Provincia Código Postal

Referencia Catastral Propietario da Parcela Teléfono

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA:
 Fotocopia do documento de identidade do solicitante.
 No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de identidade do representante e o solicitante,

coa autorización escrita deste último ou copia de poder para representalo.
 Plano de situación da cartografía municipal  (a  escala  1:1000 en zona urbana e  a  escala  1:5000 no resto),

marcando o contorno da parcela ou casa.
 Fotos nos seguintes casos:
a) Edificios ou parcelas suxeitos a protección. 
b) Parcelas nas que existan edificacións. 

 Fotocopia da licenza de edificación, ou de ser o caso, xustificación da antigüidade da mesma, se a información
solicitada se refire a actuacións en edificacións ou a posibles actividades a desenvolver nelas.

 Xustificante acreditativo do pagamento da taxa correspondente na Oficina de Recadación do Concello de Viveiro
(Praza Maior).

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



               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 

O/a asinante do/a que se indican os datos persoais, SOLICITA que se lle sinale a información obxecto desta
solicitude, e declara baixo a súa responsabilidade que son certos os datos que se indican:

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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