
AVISO
ZONA DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA DE SANTO ESTEVO DE

POL (POL-LUGO)

APROBACIÓN DO ACORDO

Ponse en coñecemento dos interesados na concentración parcelaria de Santo Estevo de Pol (Pol-
Lugo), declarada de utilidade pública e urxente execución por Decreto 103/1996 de 29 de febreiro
(DOG núm. 52 de 13 de marzo) o seguinte:

Primeiro: Que con data 27 de xuño de 2019, o director xeral de Desenvolvemento Rural aprobou o
Acordo de Reestruturación Parcelaria da zona de Concentración Parcelaria de Santo Estevo de Pol
(Pol-Lugo).

Segundo: O Acordo de concentración seralle notificado individualmente a cada un dos afectados e
estará exposto ao público no Concello de Pol. O documento que se pode examinar no dito Concello
inclúe, entre outros, o plano das fincas resultantes.

Terceiro: De conformidade co que dispoñen os artigos 36 da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da
estrutura territorial agraria de Galicia, os interesados poderán interpoñer RECURSO DE ALZADA ante
a persona titular  da Consellería  do Medio Rural,  no prazo de UN MES,  contado de dende o día
seguinte ao de recepción da notificación individual ou, na súa falta, publicación substitutiva.

Os recursos poderanse presentar na oficina do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia en Lugo, sita na
Ronda da Muralla núm. 70, de Lugo; no Rexistro Xeral da Consellería do Medio Rural, sito no edificio
administrativo San Caeteno s/n, de Santiago de Compostela; ou en calquera dos rexistros sinalados
no  artigo  16.2  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións públicas.

Os planos do Acordo están accesibles en Internet, na páxina web da Consellería do Medio Rural, na
seguinte dirección:

https://mediorural.xunta.gal/nc/areas/infraestruturas/concentracions_parcelarias/publicacions/

Lugo,
María Pérez Folgueira
Xefa do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Lugo
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