RENUNCIA A LICENZA URBANÍSTICA OU
DESISTENCIA DA SOLICITUDE EN TRÁMITE DE
LICENZA
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:

NIF/NIE:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

SOLICITA

Renuncio á licenza urbanística concedida ao meu nome, con data _________________, con
número_________________

para

___________________________________________en

____________________________________________________________________________.
Solicítase tamén a devolución do importe ingresado en concepto de imposto sobre construcións,
instalacións e obras, para o que declara NON ter realizada a obra.
Desisto da solicitude de licenza urbanística que se está tramitando ao meu nome para
________________________________ en _________________________________________,
solicitada con data __________________ e rexistrada con número_____________.
Solicítase tamén a devolución dos importes ingresados mediante autoliquidación que se axuntaba
coa anterior solicitude de licenza, en concepto de taxa, pola prestación de servizos urbanísticos e
imposto sobre construcións, instalacións e obras, para o que declara NON ter realizada a obra.
NOTA: deberá axuntar certificación bancaria da titularidade da conta consignada para efectuar a devolución
mediante transferencia bancaria.
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

