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Concello de Fornelos de Montes 
Praza Igrexa nº 1 
36847 - Fornelos de Montes - Pontevedra

Reservado selos internos 
FORNELOS DE MONTES 

Nome e apelidos ou razón social D.N.I./N.I.F.

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                               Código postal             E-mail Provincia

Teléfono :  Fixo / Móvil

DNI/CIFNome do/a REPRESENTANTE (no seu caso)

Solicitante :

Asinado

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos 
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)

Fornelos de Montes , a

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Fornelos de Montes

www.fornelos.gal 

SOLICITUDE  XERAL

SITUACIÓN DO FEITO SOLICITADO (SE PROCEDE)  Enderezo

Expón: 

Solicita: 

Xustificante de abono de taxa

Documentación que se achega:

Fotocopia do D.N.I.

Outros:

AUTORIZA a os efectos da normativa de protección de datos de caracter persoal, a esta Administración, á 
comprobación telemática con outras administracións públicas dos datos declarados. 

Datos de notificación:

Solicitante. Representante.
Persoa á que se debe notificar: Medio preferente de notificación:

Notificación en papel Notificación telématica
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