
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Concello de 

Betanzos 

 
ANEXO IV 

SOLICITUDE DE VISITA TÉCNICA PREVIA DE INSPECCIÓN PARA 
ACTUACIÓNS NA ARI 

 
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

Apelidos e nome / Razón social DNI ou pasaporte / CIF 

Enderezo, núm. e piso Teléfono 

Código 
Postal 

Localidade Concello 

Enderezo electrónico Provincia 

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

Apelidos e nome  NIF/CIF 

 

NOTIFICACIÓNS 
As persoas obrigadas a relacionarse electrónicamente coa administración só recibirán notificacións electrónicas. Para 
poder recibir os avisos das notificacións que lle emita o Concello poderán comunicar un correo electrónico. 
As persoas físicas recibirán as notificacións, ademais de electrónicamente, por correo postal salvo que elixan a 
notificación electrónica como medio preferente, podendo darse de baixa en calquera momento. 
 

EXPÓN: 
Que, en calidade de _____________________________ da vivenda sita na rúa ________________________________ 
   (propietario/inquilino) 
con referencia catastral ____________________________________________________________________________ 
− Ten coñecemento de que o inmoble arriba indicado localízase dentro da Zona ARI de Betanzos Casco Histórico 

de Betanzos e a sua Zona de Protección-Barrio da Ribeira-, e Barrios de Nosa Señora Do Camiño e da 
Magdalena. 

− Ten intención de solicitar axudas económicas para a rehabilitación do inmoble. 
 

Por todo iso, SOLICITA: 
□ Que por parte da oficina Técnica de Rehabilitación do Concello se realice a visita de inspección previa a solicitude 

oficial de axudas económicas, co fin de comprobar o estado do inmoble e asesorar sobre as posibilidades de 
mellora e rehabilitación do mesmo. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA  
□ Orixinal ou copia do NIF ou NIE do solicitante. 
□ Outros documentos:__________________________________________. 

 

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 
 
 
 
 

Lugar   de de 

 

SR/A. ALCALDE/SA DO CONCELLO DE BETANZOS  
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o responsable de tratamento 
dos seus datos persoais é o Concello de Betanzos, con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1, 15300, Betanzos, A Coruña, 
correo@betanzos.net. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do 
servizo. Non se cederán os datos a terceiras persoas, agás 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 destes en calquera momento. Para isto, o Concello de Betanzos 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 e detallada sobre a protección de 
datos solicitándoa por correo electrónico no enderezo correo@betanzos.net.  

https://pdfify.app/trial


