
Secretaría do Goberno Local
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Rexistro e Información (OARI)

MANUAL PARA SOLICITAR CITA PREVIA

O primeiro paso é acceder a nosa páxina web: www.vigo.org, a través do
teléfono móbil, tableta ou ordenador persoal. 

Nos aparecerá a seguinte mensaxe que nos informa que debemos solicitar  cita
previa e prememos o botón “Pechar” (a aspa na parte superior dereita) para que
desapareza:

Na marxe dereita da páxina web, xusto debaixo do cadro co 010 temos o 
botón: “Solicitude Cita previa”. Facemos clic nel.
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 Prememos 
o botón

“Pechar”
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http://www.vigo.org/


Pasamos á sección da cita previa.  Aparece unha nova mensaxe que nos
lembra que tamén podemos facer moitos trámites por Internet a través do
Rexistro Electrónico. Se queremos continuar coa cita temos que premer o

botón “Aceptar”.

Debemos  cubrir  o  formulario  co  noso  nome  e  apelidos,  o  noso
documento de identificación (DNI,  pasaporte,  etc)  e  un  número de
teléfono.

 Prememos 
o botón

“Aceptar”
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 Cubrimos 
nome, 

Apelidos,
 Documento
 e número 
de teléfono
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Ademais,  temos que  escoller dunha lista aquelo para o que queremos a cita
(Información, Benestar Social, Rexistro,...)

Unha vez cubertos todos os campos obrigatorios (marcados cun asterisco) e tras
seleccionar o servizo para o que queremos a cita previa da lista,  prememos o
botón verde “TRAMITAR”.

Chegamos ao calendario,  no que deberemos escoller  o  día  da nosa  cita
previa. 

 Escollemos 
un 

servizo 
da 

lista
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Os días en vermello non 
teñen horas dispoñibles

Os días en amarelo teñen 
algunhas horas dispoñibles 

Os días en verde teñen 
todas as horas dispoñibles.



Tras seleccionar o día no que queremos a cita previa, pasamos a pantalla
para escoller a hora: 

Premendo  na  hora seleccionada,  teremos  a  información  da  CITA  PREVIA
solicitada, que poderemos imprimir.
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A continuación elixiremos 
a hora da nosa cita previa:

As casillas vermellas son 
citas xa ocupadas 

As casillas verdes son 
horas dispoñibles



IMPORTANTE:

No control de accesos da porta do concello deberá exhibirse a 
CITA IMPRESA ou a MENSAXE DE TEXTO para poder acudir á cita

Ao premer o botón “Imprimir Cita Previa” se xera un documento PDF como
recordatorio do día e da hora da nosa Cita, así como o servizo ao que nos
temos que dirixir e un número identificativo.

O  día  anterior  a  nosa  cita,
recibiremos  unha  mensaxe  de
texto  ao  móbil que  facilitamos
antes, como recordatorio da mesma.

No  día  e  na  hora  acordados,
acudiremos  ao  concello  e
agardaremos na lonxa. Cando saia o
noso  número  identificativo  nas
pantallas  informativas,  nos
indicará  a  ventanilla á  que
debemos  dirixirnos  para  ser
atendidos.
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