CONCELLO DE RIVEIRA
Declarado Municipio Turístico Galego

Praza do Concello, S/N
15960 Riveira
(A Coruña)
Tel.: 981835417
www.riveira.com

SOLICITUDE DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA
DATOS DO/A SOLICITANTE
Nome e apelidos

DNI ou pasaporte

Enderezo (rúa, nº, andar)

Teléfono

Código Postal

Localidade

Provincia

EXPOÑO:
Que desexo coñecer o réxime urbanístico que lle corresponde a
unha parcela sita en

,como figura no plano de situación que se achega con esta
solicitude. Polo tanto
SOLICITO:
Que, previo trámite legal do caso e pagamento dos dereitos
correspondentes, se emita a información referente a cualificación do
solo, servizos de que dispón, usos, coeficiente de dispoñibilidade,
alturas, aliñamentos, rasantes e demais condicións necesarias para
proceder á construción dun edificio urbano.

Riveira,

de

de

(Sinatura do/a solicitante)

ALCALDE DO CONCELLO DE RIVEIRA
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
RIVEIRA, con dirección en PRAZA DO CONCELLO, S/N, 15960 - RIVEIRA (A CORUÑA); lopd@riveira.com. O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE RIVEIRA é
Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en lopd@riveira.com. 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 RIVEIRA 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 y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa
por correo electrónico: lopd@riveira.com.

