SOLICITUDE: INFORME DA VIVENDA PARA A
TRAMITACIÓN DE PROCEDEMENTO DE
ESTRANXEIRÍA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorizo 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

Informe de vivenda requirido para a tramitación de un procedemento de estranxeiría de acordo o
establecido na Lei Orgánica 4/2000, de 11 de Xaneiro, sobre Dereitos e Liberdades dos estranxeiros
en España e a súa Integración Social, e no seu regulamento, aprobado por Real Decreto 557/2011, de
20 de Abril, aos efectos de acreditar que a persoa solicitante conta cunha vivenda axeitada para
atender as súas necesidades e as da súa familia.
No informe constarán os seguintes extremos: título que habilite para a ocupación da vivenda,
numero de habitacións ou dependencias nas que se distribúe a vivenda, uso a que se destina cada
unha delas, número de persoas que habitan e condicións de equipamento desta, en particular as
relativas a dispoñibilidade de auga corrente, electricidade, sistema de obtención de auga quente e
rede de desaugadoiros.
AUTORIZO expresamente que se subministre por parte do Concello de Lugo-Servizos Sociais a través de medios
escritos, informáticos ou telemáticos, previo requirimento, a calquera Administración Pública a información relativa
os seus datos persoais e ao expediente tramitado no Concello de Lugo-Servizos Sociais . A información solicitada
será utilizada exclusivamente para os fins que xustifican a dita cesión .
NOTA: no dorso deste impreso indícase a documentación que deberá achegar con esta solicitude.
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

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR COA SOLICITUDE

• Fotocopia compulsada do documento acreditativo da identidade da persoa solicitante e/ou da
persoa a quen representa (NIE, pasaporte,...)
• Informe de Vivenda.
• Fotocopia do título que habilite a ocupación da vivenda (título de propiedade, contrato de aluguer, etc.).
• Fotocopia do último recibo, se procede, do aluguer da vivenda ou xustificante de pago do recibo da
hipoteca.

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

