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SOLICITUDE – Alleamento directo de madeira (leña).    

 

DATOS DO SOLICITANTE 

Nome e Apelidos/Razón Social NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio  Provincia  

 MONDARIZ BALNEARIO PONTEVEDRA 

Teléfono Móbil Fax Correo electrónico 

    

DATOS DO REPRESENTANTE 

Nome e Apelidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móbil Fax Correo electrónico 

    

DATOS DA NOTIFICACIÓN 

PERSOA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN 

 Solicitante 

 Representante 

 Notificación electrónica 

 Notificación postal 

SOLICITA: 

Que se lle entreguen 3 m3 de madeira procedente da corta dos 25 pés de plátanos Concello de Mondariz  Balneario 

que supoñían un risco inminente segundo figuraba no informe emitido polo persoal da Deputación e Pontevedra. 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 

Que cumpre con tódolos requisitos esixidos do Bando. 

A madeira empregarase para o seu autoconsumo, e non a cederá a terceiros e que o aproveitamento directo 

realizarase no domicilio do empadroamento. 

A carga e transporte da madeira é por conta do solicitante. 

Atenderá as instrucións e indicacións que lle dea o persoal do concello nas tarefas de carga e transporte da 

madeira e exime a esa administración de calquera responsabilidade por mor de posibles danos que se 

produzan nas tarefas de carga e transporte da madeira que está almacenada na parcela do Hotel Avelino. 

DECLARA, DE SER O CASO, E PARA EFECTOS DE PRIORIZACIÓN DE CONCESIÓN E MADEIRA 

❑ Que a unidades familiar está en situación de pobreza enerxética  acollidas a programas de axuda nos 

Servizos Socias do Concello.  

 

 

 

A ENCHER POLA ADMINISTRACIÓN 

Núm. Expediente Núm. Rexistro 

  



 
 

 

CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO 

 

Consentimento e deber de informar aos interesados sobre protección de datos  

 Fun informado de que este Concello vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na 

documentación que lle acompaña para a tramitación e xestión de expedientes administrativos.  

Responsable Concello de Mondariz Balneario. 

Finalidade Principal Tramitación, xestión de expedientes administrativos e 

actuacións derivadas destes. 

Lexitimación Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou 

no exercicio de poderes públicos outorgados a este Concello. 

Destinatarios Non hai previsión de transferencias a terceiros países. 

Dereitos Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como 

calquera outros dereitos que lles correspondan, tal e como se 

explica na información adicional 

Información Adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre 

protección de datos na seguinte url 

www.mondarizbalnearo.es 

 

Adicionalmente: 

 Presto o meu consentimento para que os datos achegados na instancia e na documentación que, 

no seu caso, acompáñaa poidan ser utilizados para a elaboración de estatísticas de interese xeral. 

Responsable Concello de Mondariz Balneario 

Finalidade Principal Elaboración de estudos sobre o emprego público no ámbito 

local. 

Lexitimación Consentimento 

Destinatarios Non hai previsión de transferencias a terceiros países. 

Dereitos Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como 

calquera outros dereitos que lles correspondan, tal e como se 

explica na información adicional 

Información Adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre 

protección de datos na seguinte url 

www.mondarizbalneario.es 

 

 

Mondariz Balneario, a          de            de  2021 . 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO 

 


