
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, e en 
cumprimento da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, os datos obtidos desta comunicación serán tratados para a tramitación da mesma, 
baixo a responsabilidade da área tramitadora do prodecemento instado aos indicados fins polo Concello de Lugo e ante quen as persoas afectadas poderán exercer os dereitos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos mesmos. Así como a posta de reclamacións ante a autoridade de control. O tratamento de datos queda lexitimado 
por obriga legal e o consentimento das persoas interesadas. A presentación desta comunicación supón unha clara acción afirmativa en relación ao tratamento dos datos persoais incorporados á 
mesma. Os datos comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes na materia relacionada coa comunicación realizada e non poderán ser cedidos a terceiros agás nos supostos 
previstos na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal.  
INFORMACIÓN ÁDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Consultar na folla anexa a este impreso.  

 
 

 

  

COMUNICACIÓN DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA PREVIA, 
REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL 

(Ordenanza reguladora das comunicacións de obras ) 

 

 

 

 

MODELO 258 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/NIE: 

ENDEREZO: 
 

NOME E APELIDOS DO/A REPRESENTANTE: ( achegarase acreditación da mesma) 
 
 

NIF/NIE: 

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
 
 

CORREO ELECTRONICO: 

CONCELLO: 
 

PROVINCIA: CODIGO POSTAL: TELÉFONO: 

DATOS DA OBRA 
DESCRICIÓN DAS OBRAS  PARA  REALIZAR: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZACIÓN: 
 
 

CUALIFICACIÓN DO SOLO: 
 

REFERENCIA CATASTRAL: 
 
 

SUPERFICIE (m2): ORZAMENTO (€): 

DILIXENCIA 

Analizada a documentación presentada, resulta: 
  Eficaz        Ineficaz        Actuación non incluída nas obras suxeitas a comunicación inmediata 

realizada de forma presencial. 
Observacións: 
En ningún caso se poderán realizar obras en contra da lexislación ou do planeamento urbanístico. A execución das obras comunicadas                    
deberán cumprir cantas disposicións vixentes na materia de edificación, seguridade, saúde no traballo lles sexan de aplicación. 

As obras deberán realizarse nun prazo máximo de 6 meses. 
Unicamente  poderán executarse as obras descritas na documentación achegada. 
A documentación dilixenciada  conforme deberá estar a disposición dos servizos municipais  no lugar da obra, debendo  facilitar o 
acceso á obra para a súa inspección. 

Lugo, ______ de____________de____ 
A persoa funcionaria habilitada 

 
DECLARO EXPRESAMENTE QUE: 
A comunicación presentada cumpre, en todos os seus termos, coa Ordenanzación urbanística aplicable e se dispón de 
todas as autorizacións e informes sectoriais preceptivos. 

Lugo, ______ de_______________de____ 
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 

 

 
              NOTA:  No dorso deste impreso indícase a documentación que deberá achegar con esta solicitude. 

    Igualmente deberá dispoñer no lugar da obra unha copia selada da comunicación. 



 

 

OBRAS SUXEITAS A COMUNICACIÓN INMEDIATA DE FORMA PRESENCIAL segundo a Ordenanza 
reguladora das comunicacións de obras 

Das actuacións urbanísticas de uso do solo e subsolo que non requiran previa licencia municipal, unicamente poderá 
presentar comunicación   inmediata de forma presencial nos seguintes casos: 

a) Acondicionamento total de local, con modificación da distribución interior, sen afectar a estrutura do 
edificio e ao subsolo. 

b)  Acondicionamento parcial de locais en edificios con uso distinto a vivenda, sen afectar a estrutura do 
edificio. 

c) Obras no interior da vivenda que non modifiquen a distribución, nin afecten a estrutura. 

  c) Supresión de tabique, obras de adecuación funcional na vivenda (protección contra a humidade, illamento 
térmico e acústico) e instalacións en vivenda. 

  d) Pintado, reparación e impermeabilización de fachadas, medianeiras, patios, terrazas e balcóns. (Excepto no 
ámbito do Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado). 

e) Substitución e colocación de carpintería exterior. (Excepto no ámbito do Plan especial de protección, 
rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado). 

 f) Reparación e/ou substitución de elementos e instalacións comúns do edificio (ascensores, caldeiras, equipos 
de bombeo, escaleiras, portais, porteiros automáticos, etc.) sen afección estrutural. 

g) Instalación de baixantes, canalóns e antenas (excepto de telefonía móbil), sen afección estrutural. 
h) Substitución e reparación do material de cubrición das cubertas, sen afección estrutural. 

 i) Instalación de novos elementos publicitarios en locais comerciais (rótulos, toldos, bandeirolas, etc.) (Excepto 
no ámbito do Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado). 

 j) Instalación e construción de valados, peches de parcelas e soares.(Excepto nos núcleos rurais nos que exista 
peche tradicional). 

   k) Pozos de auga e foxas sépticas. 
 l) Limpeza, roza e nivelación de soares e parcelas, sempre que non altere o nivel natural do terreo nin afecte a 

ningún uso ou instalación pública.  
 m) Axardinamentos, pavimentación, implantación de bordo e instalacións necesarias para o uso ou 

conservación de espazos libres de dominio privado sempre que non afecte a usos, servizos ou instalacións 
públicas. 
  

 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR CON ESTA SOLICITUDE 

1.- CON CARÁCTER XERAL PARA TODOS OS SUPOSTOS: 

  Instancia normalizada de solicitude de comunicación inmediata. Modelo 258. 

  Identificación dos interesados mediante Documento Nacional de Identidade ou documento identificativo equivalente. 

  Autoliquidación  das taxas e impostos relativas ó  presuposto das obras a realizar. 

  Acreditación, se é o caso, da representación cando se actúe en nome doutra persoa física ou xurídica. 

  Plano de situación da obra referido á cartografía do planeamento municipal asinado polo solicitante. Poderá ser 
 facilitado pola Oficina de Topografía do Servizo Municipal de Enxeñería  

  Esbozo acoutado das obras que se pretenden realizar, con indicación exacta da situación das obras dentro da 
 edificación ou das parcelas. 

  Descrición completa das características técnicas da  actuación  que pretende realizar,  indicando as dimensións,  materiais e acabados 
 que se van  utilizar. 

  Fotografías en cor do interior e fachadas do estado actual do local ou vivendas nas que se intervén. 

  Copia das autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriais que sexan preceptivos, coa manifestación  
 expresa de que dispón de todos. 

  Presuposto de obra. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

2.- NAS OBRAS QUE TEÑAN POR OBXECTO A SUPRESIÓN DUN TABIQUE NO  INTERIOR DA VIVENDA, 
DEBERASE DE INCORPORAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN: 

   Plano de estado actual e estado reformado da vivenda. 

3.- NAS OBRAS QUE TEÑAN POR OBXECTO O PECHE DA PARCELA E SOARES, DEBERASE DE 
INCORPORAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN: 

  Memoria descritiva e croquis se fose preciso, coa indicación dos materiais, altura e lonxitude do peche. 

         Reportaxe fotográfica en cor da parcela na que se pretenden construír o peche, subscrita pola persoa solicitante. 

          Nos peches de parcelas situadas en solo clasificado como urbano e solo de núcleo rural, deberase incorporar plano 
de aliñacións axustando o peche a estas. Nos peches de solo rústico deberá incorporar plano da parcela indicando a ubicación 
do peche na mesma e xustificando, no seu caso, o retranqueo coa vía pública á que de fronte, e autorización do órgano 
competente segundo a titularidade da vía. 

  No solo clasificado como núcleo rural, xustificarase a non existencia de cerramentos tradicionais, de conformidade 
co establecido no artigo 28.2 do PXOM, aportando fotografías actuais en cor das parcelas colindantes situadas nun radio de 
25m., e ubicando as mesmas sobre plano, e fotos dos peches tradicionais existentes situados no tramo completo da rúa, co fin 
de poder xuzgar o grao de consolidación das aliñacións existentes. Se o peche é tradicional, será obrigatorio ter previamente 
aprobadas polo concello as aliñacións. Se se procede á demolición do muro tradicional, deberá xustificarse a necesidade do 
seu derrubamento. 

 

4.- NAS OBRAS DE SUBSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR, QUE DIFIRAN DO MODELO, 
MATERIAL OU COR EXISTENTE, DEBERASE DE INCORPORAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN: 

 Incorporaráse acordo da comunidade de propietarios, no que se comprometen a adaptarse á nova proposta, nas sucesivas 
substitucions. 
- Croquis co deseño da nova carpintería, indicando material, cor e sistema de apertura. 
- Fotografías en cor da fachada na que se observen todas as carpinterías exteriores existentes na mesma 

 
5.-  NA SOLICITUDE DE  COLOCACIÓN DE RÓTULO OU BANDEIROLA,  DEBERÁN FIGURAR OS 
SEGUINTES DATOS: 
- Título habilitante para o exercicio da actividade, indicando a data de presentación da comunicación, ou,  de se-lo caso , o 
número da licenza de apertura. 
- Ós rótulo e bandeirolas luminosos (tipo neón), deberán presentar conformidade da veciñanza afectada nos termos dos artigos 
139 e 140 do vixente PXOM. 
- Croquis ou fotomontaxe indicando as características do rótulo ou bandeirola (se é apegado, saínte, con luz, sen luz, neón...) e 
indicando as medidas, altura dende a base á beirarrúa, material, cor e ubicación na fachada.  

   

INFORMASE  das condicións esixidas para a instalación de rótulos no concello de Lugo (dentro do ámbito do PEPRI), segundo os artigos 126, 
127, 128 e  129 do Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado e a súa zona de influencia (PEPRI), 
publicado no BOP núm. 166, do 21 de xullo de 1997. 
Art. 127. Rótulos e anuncios na planta baixa 
Autorízanse os seguintes tipos de rótulos de locais comerciais en planta baixa: 
a) Nunha franxa encaixada baixo o lintel do oco da fachada, remetida respecto da cara exterior do cercado ou do muro. Esta franxa ou banda 

non poderá ter unha anchura superior a 0,50 m. 
 Poderá executarse en madeira pintada, chapa metálica esmaltada ou lacada, vidro, metacrilato, pedra ou outros materiais acordes co edificio 

e co contorno inmediato; e prohíbense, explicitamente, outros materiais plásticos e o aceiro inoxidable, aluminio de cor natural ou acabados 
metalizados brillantes. 

 O rótulo coa denominación do establecemento, actividade ou outros aspectos inscribirase nesa franxa, e poderá executarse mediante letras 
de relevo de bronce ou latón, gravadas ou pintadas sobre vidro, formadas en platina, gravadas en baixo relevo ou outras solucións acordes 
co contorno. 

 En casos particulares, sobre esas franxas, poderán autorizarse rótulos de letras soltas en ferro forxado ou bronce. 

b) Nas placas apegadas a muros de fachada. Estas placas terán unha forma acorde coa composición da fachada, e non poderán ter unha anchura 
superior a 2/3 da anchura do machón, nin unha altura superior a 1/3 da súa altura. 

 Estarán separadas da cara exterior do machón polo menos 2,5 cm, e axustaranse a este mediante grampas ou patillas.  

 As placas poderán ser de metacrilato ou de vidro transparente, translúcido ou opaco, tanto liso como gravado; de chapa metálica esmaltada 
ou lacada; de pedra; de bronce, latón ou outros materiais acordes. Prohíbense, explicitamente, outros materiais plásticos, o aceiro 
inoxidable, aluminio na súa cor natural e outros acabados metalizados brillantes. 

 O rótulo coa denominación do establecemento executarase cos criterios sinalados na alínea anterior. 
Art. 128. Rótulos en bandeirola 
Enténdese por bandeirola os anuncios do establecemento perpendiculares ao plano da fachada. Só poderán colocarse a unha altura mínima 
sobre a rasante oficial de 2,10 m, cun saínte máximo de 80 cm e cunha dimensión vertical máxima de 50 cm, situándose exclusivamente en 
planta baixa. 
Nas rúas de ancho menor de m ou na ausencia de beirarrúas prohibiranse, salvo que a dita vía teña carácter peonil. 
No caso de incluír unha placa para a colocación do rótulo ou doutro elemento gráfico, esta poderá ser metálica esmaltada ou lacada, de 
metacrilato ou vidro de seguridade, bronce, madeira ou doutros materiais acordes, prohibíndose outros materiais plásticos. 
Prohíbense expresamente os rótulos en bandeirola de plástico e os luminosos. 
A iluminación dos rótulos en bandeirola non poderá efectuarse con focos exteriores. 
Art. 129. Rótulos e anuncios en plantas altas 
Prohíbese calquera tipo de rótulo, anuncio ou bandeirola nas plantas distintas da baixa. 
 
 
INFÓRMASE das condicións esixidas para a instalación de rótulos  no Concello de Lugo (fóra do ámbito do PEPRI), segundo o artigo 139. 
do Plan xeral de ordenación municipal (BOP núm. 037, do 14 de febreiro de 2012). 



 

Art. 139. Rótulos 
Son os anuncios paralelos ao plano de fachada; terán un saliente máximo respecto a esta de quince centímetros, debendo cumprir ademais as 
seguintes condicións: 
a) En planta baixa poderán ocupar unicamente unha franxa de anchura igual ou menor a 0,90 m, situada sobre o lintel dos ocos e sen cubrir 

estes. 
 Deberán quedar a unha distancia superior a 0,50 m do oco do portal, deixando totalmente libre o seu lintel. Poderanse pegar na súa 

totalidade á fronte das marquesiñas, cumprindo as limitacións sinaladas para estas e podendo superar por enriba delas unha altura máxima 
igual ao espesor do rótulo. 

b) En plantas de piso pegaranse aos peitorís dos ocos, podendo ocupar unha franxa de altura máxima 0,70 m e unha lonxitude máxima 
equivalente á do peitoril, non podendo reducir a superficie de iluminación dos locais. 

c) En edificios exclusivos de uso comercial, industrial, recreativo ou hoteleiro, poderán situarse como coroación destes, con altura non superior 
aos 2 m e estarán realizados con letra solta formando un pano descontinuo. Tamén poderán colocarse no plano de fachada, con maiores 
dimensións sinaladas nos apartados anteriores, sempre que non cubran elementos decorativos ou ocos que resulten antiestéticos coa 
composición da fachada. 

d) Os rótulos luminosos, ademais de cumprir as normas técnicas de instalación e as condicións anteriores que lles sexan de aplicación, 
situaranse a unha altura superior a 3 m sobre a rasante da beirarrúa ou do terreo, e requirirán para a súa instalación a conformidade dos 
inquilinos, arrendatarios ou en xeral dos usuarios de locais ou vivendas situadas a menos de 10 m do anuncio ou a 20 m se o tivese en 
fronte. 

Art. 140. Bandeirolas 
Son os anuncios perpendiculares ao plano de fachada; cumprirán as seguintes condicións: 
a) En planta baixa a altura mínima sobre a rasante da beirarrúa será en calquera punto superior a 2,25 m. O seu saliente pode ser igual ao ancho 

da beirarrúa menos 0,60 m, cun máximo de 0,75 m, agás cando estean pegados aos laterais das marquesiñas que poden ocupalos na súa 
totalidade. A súa altura máxima será de 0,90 m. 

b) En planta de piso, o saliente máximo será de 0,45 m e a súa altura máxima de 0,90. Situaranse á altura dos peitorís. 
c) En edificios de uso exclusivo comercial, industrial, recreativo ou hoteleiro, poderán ter unha altura superior a 0,90 m, cun saliente máximo 

igual que o sinalado para as marquesiñas. 
d) As bandeirolas luminosas, ademais de cumprir coas normas técnicas de instalación e coas condicións anteriores, irán situados a unha altura 

superior a 3 m sobre a rasante da rúa ou terreo; requirirán para a súa instalación a conformidade dos inquilinos, arrendatarios ou, en xeral, 
das usuarias e usuarios dos locais ou vivendas situados a menos de 20 do anuncio. 

A aplicación deste artigo será transitoria ata a formulación por parte do Concello dunha ordenanza específica para a colocación de bandeirolas 
nas fachadas. 
 
8- SOLICITUDE DE  COLOCACIÓN DE TOLDOS, DEBERÁN  FIGURAR OS SEGUINTES DATOS: 
- Deseño a escala do toldo, indicando medidas (longo, ancho e altura), altura da base á beirarrúa, cor e materiais. 
- Fotografías en cor da fachada do inmoble . 
- No caso de instalarse para unha actividade, indicarase o título habilitante para o exercicio da mesma, indicando a data de 
presentación da comunicación, ou,  de se-lo caso , o número da licenza de apertura. 

  
INFORMASE  das condicións esixidas para a instalación de  toldos  e marquesinas no concello de Lugo (dentro do ámbito do PEPRI), segundo 
os artigos 126, 127, 128 e 129 do Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado e a súa zona de influencia 
(PEPRI), publicado no BOP núm. 166, do 21 de xullo de 1997. 
Art. 126. Toldos e marquesiñas 
Non se autorizan marquesiñas. Os toldos só poderán dispoñerse en espazos viarios peonís, a súa altura non será inferior a 2,80 m en ningún 
punto. 
Condicións esixidas para a instalación de toldos no concello de Lugo (fóra do ámbito do PEPRI), segundo o artigo 138. do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal (BOP núm. 037, do 14 de febreiro de 2012). 
Art. 138. Toldos 
1. Os toldos móbiles estarán situados en todos os seus puntos a unha altura mínima sobre a rasante da beirarrúa de 2,25 m. O seu saliente 
respecto da aliñación oficial non poderá ser superior á anchura da beirarrúa menos trinta centímetros, respectando en todo caso o arboredo 
existente. 
2. Os toldos fixos cumprirán as condicións das marquesiñas. 
3. Os telladiños e cubre toldos terán a consideración de accesorio dos toldos, e o seu saliente máximo será de trinta e cinco centímetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

Para os efectos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de 
abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e 
á libre circulación destes datos e conforme á Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de 
datos e garantía dos dereitos dixitais, proporciónaselle a seguinte información en relación ao tratamento 
dos seus datos. 

RESPONSABLE DO TRATAMENTO: 

A información facilitada no formulario é titularidade do Concello de Lugo, domiciliado na Praza Maior, nº 1 
27001, Lugo. Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes medios: 

- Teléfono: 982 297 100 

- Correo electrónico: 010@concellodelugo.org 

- Contacto DPD: dpd.lugo@seguridadinformacion.com 

FINALIDADE: 

  Tramitación da comunicación instada pola/o interesada/o 

LEXITIMACIÓN: 

O tratamento dos datos de carácter persoal achegados queda lexitimado por unha obriga legal, de 
conformidade co artigo 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e 
garantía dos dereitos dixitais, e atopa o seu fundamento na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas. 

DESTINATARIOS: 

Os datos comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes en dita materia. Pode 
estar prevista a comunicación de datos a terceiros alleos ao Concello. 

DEREITOS: 

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, no Concello de Lugo, están a tratar datos 
persoais que lles atinxan, ou non.  

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a 
rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, 
os datos xa non sexan necesarios para o cumprimento dos fins para os que foron recollidos e no 
cumprimento da lexislación vixente.  

En determinados casos, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus 
datos. Nese caso, unicamente, conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.  

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas 
interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Concello de Lugo deixará de tratar os 
datos, agás por motivos lexítimos imperiosos ou no exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. A 
persoa interesada ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou ao Concello de Lugo nun formato 
estruturado, de uso común e lectura automatizada. Este último dereito limitarase polas seguintes 
excepcións: 

a) Que os datos sobre os que recae este dereito, fosen facilitados pola persoa interesada. 

b) Que os datos sexan tratados polo Concello de Lugo de forma automatizada. 

Así mesmo ten dereito a retirar o consentimento outorgado, en cuxo caso será efectivo dende o 
momento no que o solicite, sen ter efectos retroactivos, así como o dereito a reclamar ante a Axencia 
Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 
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