URBANISMO - DISCIPLINA URBANÍSTICA

Denuncia Urbanística

Denunciante
DOI/CIF

Nome e apelidos/Razón social

Rúa

Núm.

CP

Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono
/

Correo electrónico

Representante
DOI

Nome e apelidos

Rúa

Núm.

CP

Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono
/

Correo electrónico

Datos da infracción
Enderezo do obxecto da denuncia
Tipo de infracción

Actividades

Ruínas

Obras

Outras

Feitos

Documentación
Presento acreditación da miña condición de interesado, segundo o disposto no artigo 4 da Lei 39/2015, de 1
de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas, ca fin de que o Concello me
notifiquen as actuacións relevantes do procedemento que poidan afectar aos meus dereitos e intereses
lexítimos.
Rexistro número:
Santiago de Compostela, ___ de ______________ de 20___

Expediente número:
Asinado: ________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos
ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.
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PARA CUMPRIMENTAR A SOLICITUDE
INSTRUCCIÓNS XERAIS
A.
B.

C.

O impreso pódese cumprimentar a man (con maiúsculas tipo imprenta) ou electrónicamente, enchendo os campos correspondentes.
Logo de cumprimentado, imprímao e presénteo asinado nos Rexistros do Concello de Santiago, nos rexistros da Administración Xeral do
Estado, das comunidades autónomas ou en calquera outra oficina de rexistro establecida nas disposicións vixentes.
Tamén se pode remitir mediante as formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

INSTRUCCIÓNS PARTICULARES
1.
2.

Deberá acompañar á solicitude unha copia do documento de identidade (NIF/CIF/NIE…)
Representante: Os seus datos só se cumprimentan cando se teña designado. A representación deberá acreditarse con poder bastante,
mediante documento público ou privado con sinatura lexitimada notarialmente, ou por comparecencia.

DOCUMENTACIÓN
1.
2.
3.

Fotocopia do documento de identidade do denunciante.
Plano de situación da cartografía municipal. O plano pode recollerse na Oficina de Atención á Cidadanía (preferentemente) ou na Oficina
Municipal de Delineación (Urbanismo).
No caso de solicitar que se lle notifiquen as actuacións relevantes do procedemento deberá presentar documentación acreditativa da
condición de interesado.

CONDICIÓN DE INTERESADO
CONCEPTO DE INTERESADO
1.

2.
3.

Considéranse interesados no procedemento administrativo:
• Os que o promovan como titulares de dereitos ou intereses lexítimos individuais ou colectivos.
• Os que, sen iniciar o procedemento, teñan dereitos que poidan resultar afectados pola decisión que nel se adopte.
• Aqueles cuxos intereses lexítimos, individuais ou colectivos, poidan ser afectados pola resolución e se presenten como parte no
procedemento en tanto non recaese resolución definitiva.
As asociacións e organizacións representativas de intereses económicos e sociais, serán titulares de intereses lexítimos colectivos nos
termos que a lei recoñeza.
Cando a condición de interesado derivase dalgunha relación xurídica transmisible, o posuidor do dereito sucederá en tal condición
calquera que sexa o estado do procedemento.

XUSTIFICACIÓN DA CONDICIÓN DE INTERESADO
-

-

Mediante un documento que determine que é titular ou residente dun inmoble que poida resultar afectado polo obxecto da denuncia:
escritura de propiedade, certificado de empadroamento ou calquera outro que permita a acreditación da relación do denunciante co
inmoble.
Declaración responsable que xustifique o interese lexítimo.

