
SOLICITUDE ALTA/BAIXA EN SERVIZO DE LIXO E/OU OUTROS

EXPÓN:

Reservado selos internos 

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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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS 

 

Salceda de Caselas, a

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros 
do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con 
esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio 
da actividade a desenvolver.

SOLICITA:

Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos facilitados son certos

Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas 
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 

http://salcedadecaselas.ga
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PERSOA A NOTIFICAR:

SOLICITANTE

REPRESENTANTE
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

NOTIFICACIÓN POSTAL

MEDIO DE NOTIFICACIÓN:

Que é propietario/a do inmoble sito en                                                                                                              con referencia   
  
  
  
catastral Nº                                                                                                   , solicita:                                               o/s seguinte/s servizo/s 
  
 

RECOLLIDA DE LIXO

VIVENDA

BAIXO (pequeno comercio)

BAIXO (charcuterías, carnicerías, talleres, bares, cafeterías, restaurantes e similares)

BAIXO (supermecardos, froiterías e industrias)

SINALIZACIÓN: Núm de prazas:

OUTROS:

Teñan  a ben ordenar a instalación do servizo que se solicita

CONCELLARÍA DE MEDIOAMBIENTE 

 

Dar de alta

Dar de baixa

Taxa mínima*

*baixo comercial sen actividade



SOLICITUDE ALTA EN SERVIZO DE LIXO E OUTROS

Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas 
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 

http://salcedadecaselas.ga

CONCELLARÍA DE MEDIOAMBIENTE 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

 FOTOCOPIA DNI

DOCUMENTO QUE ACREDITA A TITULARIDADE DO INMOBLE/ ARRENDAMENTO (debe incluír a referencia catastral)

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros 
do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con 
esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio 
da actividade a desenvolver.

En caso de Taxa mínima 

BAIXA IAE

XUSTIFICANTE FIN ARRENDAMENTO
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
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