
      
CONCELLO DE VIGO

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Praza do Rei, s/n – 36202 Vigo

EXPTE.:

SELO DE REXISTRO – ADMINISTRACIÓN

IMPRESO DE
DECLARACIÓN 

RESPONSABLE EN 
RELACIÓN Á TIPOLOXÍA 

RESIDENCIAL DO 
INMOBLE

 DATOS DO/A PROPIETARIO/A
 DNI ou CIF  Nome e apelidos ou razón social  Teléfono fixo  Teléfono móbil

                       

 Enderezo  Núm.  Esc.  Piso Pt.  Cód. Postal

                            

 Parroquia  Concello  Provincia  Correo electrónico

                       

 DATOS DO/A REPRESENTANTE
 DNI ou CIF  Nome e apelidos ou razón social  Teléfono fixo  Teléfono móbil

                       

 Enderezo  Núm.  Esc.  Piso  Pt.  Cód. Postal

                            

 Parroquia  Concello  Provincia  Correo electrónico

                       

IDENTIFICACIÓN DA EDIFICACIÓN
Enderezo Núm. Cód. Postal Parroquia

                                  

Nº ou nos de referencia catastral (consignaranse os 14 primeiros caracteres)

      –             –             –      

INFORME DE ITE PRESENTADO CON Nº DE EXPTE.:      /432

O/A TITULAR DO INMOBLE  DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que  son 
certos todos os datos recollidos neste impreso e: (marcar o que proceda)

 que a tipoloxía do inmoble de referencia é a residencial de VIVENDA UNIFAMILIAR (unha 
única vivenda), motivo polo que non se atopa na obriga de presentar o Informe de Avaliación dos 
Edificios do dito inmoble, sen prexuízo da oportuna comprobación municipal.

 que a tipoloxía do inmoble de referencia é a residencial de VIVENDA COLECTIVA (máis 
dunha vivenda, hotel ou residencia), motivo polo que se atopa na obriga de presentar o Informe de 
Avaliación dos Edificios do dito inmoble.

 que a tipoloxía do inmoble de referencia non é a residencial, motivo polo que non se atopa 
na obriga de presentar o Informe de Avaliación dos Edificios do dito inmoble, sen prexuízo da 
oportuna comprobación municipal.

Vigo,     de       de 201     

Sinatura (nome e DNI):      
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