AN EXO I

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

R ESOL U C IÓN D E IN STR U MEN TOS D E PL AN EAMEN TO U R BAN ÍSTIC O.
APR OBAC IÓN D EFIN ITIVA

DOCUMENTO

MT101D

SOL IC ITU D E

DAT OS DA ENT IDADE SOLICIT ANT E
ENTIDADE LOCAL

NIF

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

E, NA SÚA REPRESENT ACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

DAT OS PARA OS EF ECT OS DE NOT IF ICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar
en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENT ACIÓN QUE SE PRESENT A
Copia do plan en soporte dixital, en formato pdf e no formato de creación dos arquivos dixitais (no caso dos planos, en formato vectorial
xeorreferenciado), debidamente dilixenciado
Expediente completo tramitado polo concello debidamente dilixenciado
Outra documentación

AN EXO I
(co n ti n u a ci ó n )

INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Responsable do
tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do
tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e informar sobre o estado de
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á
información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no
formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de
procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos
datos

As Administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus
datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa
delegada de
protección de datos e
máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana. (BOE Nº 261
31/10/2015).
Real Decreto 2159/1978, do 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento para o desenvolvemento e aplicación da Lei
sobre Réxime do Solo e Ordenación Urbana (BOE nº 221 e 222, do 15/09/1978 e 16/09//1978).
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. (DOG Nº33, 18/02/2016).
Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de
prazo aberto da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Orde do 27 de abril de 2020 pola que se acorda o inicio e/ou a continuación da tramitación de determinados procedementos indispensables
para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos no ámbito desta consellería durante a vixencia do
estado de alarma (DOG nº 84 do 4 de maio de 2020).

SINAT URA DA PERSOA REPRESENT ANT E

LUGAR E DATA
,

de

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

de

