
Persoa representante Persoa solicitante Notifíquese a 

Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.gal 
Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.  
Ao elixir esta modalidade de notificación vostede autoriza a alta no Sistema Notific@. 
Os avisos da posta a disposición da notificación enviaranse ao correo electrónico (dirección indicada anteriormente segundo a persoa seleccionada á que se notifica) 

Postal (enderezo postal indicado anteriormente segundo a persoa seleccionada á que se notifica) 

 

 

Concello de Betanzos 
Praza de Galicia, nº 1, 15300 Betanzos, A Coruña 
 
Teléfono: 981 770 011 
Fax; 981 776 529 
 
web: www.betanzos.gal 
sede electrónica: https://sede.betanzos.gal 
e-mail: correo@betanzos.net 
 
 

Datos da persoa solicitante 

  

ALEGACIÓNS 
PLAN XERAL 

DE 
 ORDENACIÓN MUNICIPAL 

(PXOM)

 
 

(Selo de rexistro) 

Nome e apelidos/Razón Social NIF/NIE/CIF 

R./Lg.
(1)

 Parroquia Núm. 

Bloq/Escaleira Piso/porta Código Postal Municipio 

Provincia Teléfono Correo electrónico
(2)

 

(1)
enderezo para notificación postal 

(2) 
correo electrónico para notificación electrónica 

Datos da persoa representante (se é o caso) 

Nome e apelidos NIF/NIE 

R./Lg.
(3)

 Parroquia Núm. 

Bloq./Escaleira Piso/porta Cód. Postal Municipio 

Provincia Teléfono Correo electrónico
(4)

 

(3)
enderezo para notificación postal 

(4) 
correo electrónico para notificación electrónica 

 
DATOS 

Referencia catastral 
 

Núm. plano 
 

 

EXPÓN 
Que sendo aprobado inicialmente o PXOM de Betanzos na sesión plenaria do 15 de setembro de 2021, e habéndose publicado no DOGA 
a información pública polo prazo de dous meses, de acordo coa lexislación de aplicación e dentro do prazo establecido ao efecto, formula a 
seguinte ALEGACIÓN e a tal efecto manifesta: 
 

SOLICITA 

 

Seleccione a forma de notificación (no caso de persoa física. Ás persoas xurídicas notificarase de forma electrónica obrigatoriamente) 

 

 

Betanzos de de 

 
 
 

(Sinatura do/a solicitante ou representante) 
 
 
 

“De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o Responsable de Tra tamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE BETANZOS, con 
enderezo Praza de Galicia, N.º 1, 15300 – BETANZOS (A Coruña). Os datos serán utilizados para prestar o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os seus datos 
non se cederán a terceiros, salvo por obrigación legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a l imitación do tratamento dos seus datos, así como opoñerse ou 
retirar o consentimento e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. Para iso, CONCELLO DE BETANZOS dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. 
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional e 
detallada sobre Protección de Datos solicitándoa en: PRAZA DE GALICIA, N.º 1, 15300 – BETANZOS (A Coruña).” 

 

Concello de Betanzos | Praza de Galicia, nº 1 | 15300 Betanzos (A Coruña) | Tfno.: 981 770 011 Fax: 981 776 529 
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