SOLICITUDE: INFORMACIÓN SOBRE RÉXIME E
CONDICIÓNS URBANÍSTICAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorízolle ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta solicitude así como
doutro tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese.

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

SOLICITA

Información sobre o réxime e condicións urbanísticas aplicables ao predio delimitado no plano
de situación (cartografía municipal*) que se achega por duplicado e asinado con nome e apelidos
pola persoa solicitante, e que se describe a continuación:
 REFERENCIA CATASTRAL: ______________________________________________________________
 DENOMINACIÓN DO PREDIO: _____________________________________________________________
 SITUACIÓN (rúa, lugar, parroquia, etc.): ______________________________________________________
 SUPERFICIE APROXIMADA: ______________________________________________________________
 OUTROS ASPECTOS CONCRETOS SOBRE OS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Deberá achegar xustificante de pagamento do Modelo 103 de autoliquidación en concepto de
Taxa pola prestación de servizos urbanísticos (consultas urbanísticas), ascendendo a 186,69 €,
que se pode facer efectiva en calquera oficina de Novagalicia Banco, Caixa Bank ou BBVA.
NOTA: o plano de situación da cartografía municipal facilítao o Servizo de Topografía, sito na 4ª planta.
Lugo, ______ de_______________de____
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello

