IMPRESO DE SOLICITUDE

DENUNCIA URBANÍSTICA
Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL URBANISMO

Praza do Rei s/n 36202 Tel: 986 810 333

SEÑOR/A ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DO CONCELLO DE VIGO
SOLICITANTE

DNI ou CIF

Nome e apelidos ou razón social

Teléfono 1

Teléfono 2

ENDEREZO FISCAL
Nome da rúa, praza, etc

Número

Parroquia

Municipio

DNI ou CIF

Municipio

Escaleira

Piso

Porta

Provincia

Escaleira

Piso

Porta

Cód. Postal

Correo electrónico

REPRESENTANTE (No seu caso)
Cargo

Nome e apelidos

Cód. Postal

Provincia

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Número Portal

Nome da rúa, praza, etc
Parroquia

Portal

Teléfono de contacto

LOCALIZACIÓN DAS OBRAS OU USOS DENUNCIADOS

Nº DE EXPEDIENTE RELACIONADO (Se procede)

REFERENCIA CATASTRAL

DESCRICIÓN DAS OBRAS OU USOS DENUNCIADOS

Declara baixo a súa exclusiva responsabilidade:
- Que é certo o que manifesta e que todos os datos indicados reflicten fielmente a realidade física das obras ou usos denunciados.
Advírtese que:
1. A presentación dunha denuncia urbanística non confire á persoa denunciante a condición de persoa interesada nas actuacións administrativas de
protección da legalidade urbanística que se practiquen en relación ás obras ou usos denunciados. A condición de persoa interesada adquírese de
conformidade co establecido na lexislación de procedemento administrativo común, sen prexuízo do dereito de acceso á información pública, arquivos e
rexistros de acordo co previsto na lexislación en materia de transparencia e bo goberno e demais normativa concordante.
2. En caso contrario esixiráselle o custo da inspección urbanística á que dea lugar esta denuncia, de conformidade coa ordenanzas de tributos e prezos
públicos do Concello de Vigo.
A denuncia presentada componse de dous exemplares: unha primeira folla na que constarán todos os campos (nome, apelidos, enderezo físico, enderezo
electrónico, teléfono, localización das obras ou usos denunciados, referencia catastral, etc) e unha segunda folla na que aparecerán non visibles os datos
persoais de contacto, protexidos pola lei orgánica de protección de datos de carácter persoal (L.O. 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal).
......... de ..................................... de ..............
Sinatura:

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos, que regula o dereito de información na recollida de datos, infórmase aos interesados que os datos
persoais solicitados neste formulario son incorporados e tratados nun ficheiro automatizado de nome "Expedientes", cuxa finalidade é a xestión dos procedementos
administrativos do Concello de Vigo.
Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose á oficina de Información/Rexistro do Concello de Vigo, onde lle indicarán o
procedemento a seguir.
EXEMPLAR PARA O/A INTERESADO/A

IMPRESO DE SOLICITUDE

DENUNCIA URBANÍSTICA
Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL URBANISMO

Praza do Rei s/n 36202 Tel: 986 810 333

SEÑOR/A ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DO CONCELLO DE VIGO
SOLICITANTE

DNI ou CIF

Nome e apelidos ou razón social

Teléfono 1

Teléfono 2

ENDEREZO FISCAL
Nome da rúa, praza, etc

Número

Parroquia

Municipio

DNI ou CIF

Municipio

Escaleira

Piso

Porta

Provincia

Escaleira

Piso

Porta

Cód. Postal

Correo electrónico

REPRESENTANTE (No seu caso)
Cargo

Nome e apelidos

Cód. Postal

Provincia

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Número Portal

Nome da rúa, praza, etc
Parroquia

Portal

Teléfono de contacto

LOCALIZACIÓN DAS OBRAS OU USOS DENUNCIADOS

Nº DE EXPEDIENTE RELACIONADO (Se procede)

REFERENCIA CATASTRAL

DESCRICIÓN DAS OBRAS OU USOS DENUNCIADOS

Declara baixo a súa exclusiva responsabilidade:
- Que é certo o que manifesta e que todos os datos indicados reflicten fielmente a realidade física das obras ou usos denunciados.
Advírtese que:
1. A presentación dunha denuncia urbanística non confire á persoa denunciante a condición de persoa interesada nas actuacións administrativas de
protección da legalidade urbanística que se practiquen en relación ás obras ou usos denunciados. A condición de persoa interesada adquírese de
conformidade co establecido na lexislación de procedemento administrativo común, sen prexuízo do dereito de acceso á información pública, arquivos e
rexistros de acordo co previsto na lexislación en materia de transparencia e bo goberno e demais normativa concordante.
2. En caso contrario esixiráselle o custo da inspección urbanística á que dea lugar esta denuncia, de conformidade coa ordenanzas de tributos e prezos
públicos do Concello de Vigo.
A denuncia presentada componse de dous exemplares: unha primeira folla na que constarán todos os campos (nome, apelidos, enderezo físico, enderezo
electrónico, teléfono, localización das obras ou usos denunciados, referencia catastral, etc) e unha segunda folla na que aparecerán non visibles os datos
persoais de contacto, protexidos pola lei orgánica de protección de datos de carácter persoal (L.O. 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal).
......... de ..................................... de ..............
Sinatura:

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos, que regula o dereito de información na recollida de datos, infórmase aos interesados que os datos
persoais solicitados neste formulario son incorporados e tratados nun ficheiro automatizado de nome "Expedientes", cuxa finalidade é a xestión dos procedementos
administrativos do Concello de Vigo.
Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose á oficina de Información/Rexistro do Concello de Vigo, onde lle indicarán o
procedemento a seguir.

EXEMPLAR PARA A XERENCIA DE URBANISMO

IMPRESO DE SOLICITUDE

DENUNCIA URBANÍSTICA
Concello de Vigo
XERENCIA MUNICIPAL URBANISMO

Praza do Rei s/n 36202 Tel: 986 810 333

SEÑOR/A ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DO CONCELLO DE VIGO
SOLICITANTE

DNI ou CIF

Nome e apelidos ou razón social

Teléfono 1

Teléfono 2

ENDEREZO FISCAL
Nome da rúa, praza, etc

Número

Parroquia

Municipio

DNI ou CIF

Municipio

Escaleira

Piso

Porta

Provincia

Escaleira

Piso

Porta

Cód. Postal

Correo electrónico

REPRESENTANTE (No seu caso)
Cargo

Nome e apelidos

Cód. Postal

Provincia

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Número Portal

Nome da rúa, praza, etc
Parroquia

Portal

Teléfono de contacto

LOCALIZACIÓN DAS OBRAS OU USOS DENUNCIADOS

Nº DE EXPEDIENTE RELACIONADO (Se procede)

REFERENCIA CATASTRAL

DESCRICIÓN DAS OBRAS OU USOS DENUNCIADOS

Declara baixo a súa exclusiva responsabilidade:
- Que é certo o que manifesta e que todos os datos indicados reflicten fielmente a realidade física das obras ou usos denunciados.
Advírtese que:
1. A presentación dunha denuncia urbanística non confire á persoa denunciante a condición de persoa interesada nas actuacións administrativas de
protección da legalidade urbanística que se practiquen en relación ás obras ou usos denunciados. A condición de persoa interesada adquírese de
conformidade co establecido na lexislación de procedemento administrativo común, sen prexuízo do dereito de acceso á información pública, arquivos e
rexistros de acordo co previsto na lexislación en materia de transparencia e bo goberno e demais normativa concordante.
2. En caso contrario esixiráselle o custo da inspección urbanística á que dea lugar esta denuncia, de conformidade coa ordenanzas de tributos e prezos
públicos do Concello de Vigo.
A denuncia presentada componse de dous exemplares: unha primeira folla na que constarán todos os campos (nome, apelidos, enderezo físico, enderezo
electrónico, teléfono, localización das obras ou usos denunciados, referencia catastral, etc) e unha segunda folla na que aparecerán non visibles os datos
persoais de contacto, protexidos pola lei orgánica de protección de datos de carácter persoal (L.O. 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal).
......... de ..................................... de ..............
Sinatura:

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos, que regula o dereito de información na recollida de datos, infórmase aos interesados que os datos
persoais solicitados neste formulario son incorporados e tratados nun ficheiro automatizado de nome "Expedientes", cuxa finalidade é a xestión dos procedementos
administrativos do Concello de Vigo.
Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose á oficina de Información/Rexistro do Concello de Vigo, onde lle indicarán o
procedemento a seguir.
EXEMPLAR PARA O/A INTERESADO/A

