
DENUNCIA SOBRE ORNATO,SALUBRIDADE E SEGURIDADE DE PARCELA OU INMOBLE

(Sinatura)

  Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Caldas de Reis

SITUACIÓN DA PARDCELA DENUNCIADA ( Lugar e número ou referencia catastral , parroquia)

Solicita: 

Documentación que se achega:

Copia do plano catastral sobre o que se marque a situacion da parcela/inmoble denunciado.

Outros:

Caldas de Reís, a

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo:  Rúa / Número

Municipio                               Código postal             E-mail 

Nome e apelidos DNI

ACREDITA REPRESENTACIÓN: Si Non

Provincia

Enderezo:  Rúa / Número

                             Código postal             E-mail ProvinciaMunicipio  

Teléfono :  Fixo / Móbil

Teléfono :  Fixo / Móbil
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CONCELLO DE CALDAS DE REIS 
Rúa Ferrería, 1 
Caldas de Reis 
36650-Pontevedra 

Reservado selos internos 

Expón: 
Que no lugar sinalado a continuación, atópase unha parcela/inmoble en estado de abandono sin 
cumprir a normativa sobre ornato, salubridade e seguridade.

Que se faga cumprir a normativa en vigor sobre ornato, salubridade e seguridade na parcela ou inmoble 
denunciado.

AVISO LEGAL 
Os datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de 
Caldas de Reis que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras 
administracións públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante o Rexistro Xeral do 
Concello de Caldas de Reis, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Caldas de Reis, r/Ferrería, nº 1, 
Caldas de Reis.
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DENUNCIA SOBRE ORNATO,SALUBRIDADE E SEGURIDADE DE PARCELA OU INMOBLE
(Sinatura)
  Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Caldas de Reis
SITUACIÓN DA PARDCELA DENUNCIADA ( Lugar e número ou referencia catastral , parroquia)
Solicita:  
Documentación que se achega:
DNI/NIF
Nome e apelidos ou razón social
DNI/CIF
Enderezo:  Rúa / Número
Municipio  
                             Código postal             E-mail 
Nome e apelidos
DNI
ACREDITA REPRESENTACIÓN:
Provincia
Enderezo:  Rúa / Número
                             Código postal             E-mail 
Provincia
Municipio  
Teléfono :  Fixo / Móbil
Teléfono :  Fixo / Móbil
SOLICITANTE
REPRESENTANTE
CONCELLO DE CALDAS DE REISRúa Ferrería, 1
Caldas de Reis36650-Pontevedra 
Reservado selos internos 
Expón: Que no lugar sinalado a continuación, atópase unha parcela/inmoble en estado de abandono sin cumprir a normativa sobre ornato, salubridade e seguridade.
Que se faga cumprir a normativa en vigor sobre ornato, salubridade e seguridade na parcela ou inmoble
denunciado.
AVISO LEGALOs datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de Caldas de Reis que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras administracións públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante o Rexistro Xeral do Concello de Caldas de Reis, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Caldas de Reis, r/Ferrería, nº 1, Caldas de Reis.
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