
SOLICITUDE CONCESIÓN PARCELA 
PARA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS NO 
CEMITERIO DE CELA

                 

SOLICITANTE: nome e apelidos ou razón social                                                                                    

NIF, NIE ou CIF                                            Enderezo                                                                                                            CP

Concello                telefono                 e-mail

SOLICITANTE: nome e apelidos ou razón social                                                                                    

NIF, NIE ou CIF                                            Enderezo                                                                                                            CP

Concello                telefono                 e-mail

REPRESENTANTE: nome e apelidos ou razón social                                                                                    

NIF, NIE ou CIF                                            Enderezo                                                                                                     CP

Concello                telefono             e-mail

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:  Campos obrigatorios para as persoas obrigadas (artigo 14.2 da lei  39/2015): Persoas xurídicas, entidades sen personalidade
xurídica. Profesionais de colexiación obrigatoria, no exercicio de súa actividade profesional e quen represente a obrigados a relacionarse de forma electrónica.
Persoas físicas non obrigadas: Cubrir soamente se desexa a notificación electrónica. A elección da notificación por medios electrónicos terá efectos para calquera
procedemento posterior que o relacione co Concello de Bueu, podendo ser modificado polo interesado en calquera momento.

        SI               NON                                                     Aviso e-mail:

Solicitude:

Concesión de parcela e autorización para a construcción de catro nichos no Cemiterio de Cela por un período de 75 anos 

Orzamento de execución material:
De acordo co informe dos servizos técnicos municipais o orzamento de construcción dos nichos, aplicable para o cálculo da taxa 
urbanística e ICIO ascende á cantidade de 5000€.

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:
a) Declaración responsable asinada polo solicitante na que se faga constar que non é titular doutra concesión de nichos nos cementerios municipais de Bueu,
b) Xustificante do ingreso da autoliquidación da taxa municipais relativas á concesión de acordo co sinalado no artigo 5 da “Ordenanza fiscal N.º 15 do Concello de
Bueu reguladora da taxa pola prestación de servicios dos cemiterios municipais (BOP 30/12/2005).
c)  Xustificante  do  abono  da  taxa  urbanística  municipal  establecida  no  artigo   4  da  Ordenanza  núm.  11,  “Reguladora  da  Taxa  pola  Prestación  de  Servizos
Urbanísticos”.
d) Xustificante de ter abonado o Imposto de construcción de acordo co establecido no artigo  5.3 da Ordenanza núm. 4 “Reguladora do Imposto sobre Construccións,
Instalacións e Obras”:

Fun informado de que esta Entidade vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na documentación que a acompaña para a realización de actuacións
administrativas.

Información básica sobre protección de datos persoais:
Responsable Concello de Bueu
Finalidade Tramitar procedementos e actuacións administrativas.
Lexitimación Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos outorgados a esta Entidade.
Destinatarios  Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de transferencias

a terceiros países.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional.
Información 
Adicional

Pode  consultar  a  información  adicional  e  detallada  sobre  Protección  de  Datos  na  seguinte  dirección  https://bueu.sedelectronica.gal/privacy

AUTORIZA aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á comprobación telemática con outras Administracións
Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas á instancia presentada.

Bueu, a               de                                               de 20

Sinatura de quen solicita:

Concello de Bueu. Rúa Eduardo Vincenti, 8. Departamento de Urbanismo.



DECLARACIÓN RESPONSABLE
Procedemento: Concesión parcela 
para construcción de nichos no 
Cemiterio de Cela

                 

SOLICITANTE: nome e apelidos ou razón social                                                                                    

NIF, NIE ou CIF                                            Enderezo                                                                                                            CP

Concello                telefono                 e-mail

SOLICITANTE: nome e apelidos ou razón social                                                                                    

NIF, NIE ou CIF                                            Enderezo                                                                                                            CP

Concello                telefono                 e-mail

En relación á solicitude formulada instando a CONCESIÓN DUNHA PARCELA no Cemiterio de CELA, así como a autorización para a construcción de 
CATRO NICHOS na mesma, 

DECLARO: 

Que non son titular doutra concesión e non dispoño de nichos en ningún dos Cemiterios Municipais do Concello de 
Bueu.

Sinatura de quen solicita:

Concello de Bueu. Rúa Eduardo Vincenti, 8. Departamento de Urbanismo.


