
Xulio Pereira Nunes, con DNI 44.556.228Q, veciño da rúa de San Pedro, núm. 15, CP 15703, 
Santiago de Compostela

DENUNCIO:

1 Que rebentou a rede de sumidoiros e a contaminación ambiental é cada vez maior.

2 Que o portal do bloque 17 se atopa asolagado a causa da defectuosa canalización da 
auga nesta rúa.

3 Que a veciñanza do antedito bloque ten dificultades para acceder ás súas vivendas.

4 Que a beirarrúa se atopa deteriorada logo das últimas chuvias, o que supón un verdadei-
ro perigo para os/as viandantes.

Desexo que calquera comunicación que for precisa se me comunique a través de correo conven-
cional no seguinte enderezo: rúa de San Pedro, núm. 15, 1B, 15703, de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2003

ANEXO. Fotografías: estado actual do portal do bloque 17, rede de sumidoiros e beirarrúa.

ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO

Mod. 1

Núm. exp.

DENUNCIA

Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 542 300



Mod. 2

DENUNCIA DA POLICÍA LOCAL

Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 542 300

Denuncia da Policía Local Núm. exp. 

1 Infracción

Data:                Hora:                Lugar:                

Feito denunciado:                

Precepto infrinxido: artigo                LSV Decreto Euros                

RXC Ordenanza 

2 Vehículo

Matrícula:                Descrición (marca, tipo, modelo, color)                

3 Condutor

Nome e apelidos                

Enderezo                

Localidade                Provincia                

DNI                Sinatura 

4 Denunciante

Núm. axente                Observacións                

Sinatura

5 Dilixencia cobro ou depósito

Cantidade entregada                Sinatura denunciante Sinatura denunciado



DEFINICIÓN

É o documento por medio do cal se poñen en coñecemento do Concello determinados feitos que poden 
ser determinantes para o inicio de oficio dun procedemento administrativo (sancionador, de reposi-
ción da legalidade, etc.).

ESTRUTURA

Cabeceira

• Identificación do emisor

A persoa que pon en coñecemento os feitos perante o Concello debe identificarse nece-
sariamente incluíndo os seguintes datos:

– Nome e apelidos

– Número de documento de identidade

– Os datos necesarios para poder contactar con ela (enderezo completo, teléfono, ende-
rezo electrónico, etc.)

Os datos de contacto pódense incluír no apartado dedicado ás notificacións, e deste 
xeito aquí non terían por que aparecer datos como o enderezo completo, o teléfono ou 
o enderezo electrónico.

Se se dispón dun impreso para cubrir os datos deben aparecer os ocos para cubrir cada 
un destes datos. De non ser este o caso, deben aparecer todos no mesmo parágrafo.

Corpo

• Denuncia

Buscando a máxima claridade, concisión e ordenación dos contidos débense expor aquí 
os feitos que se queren denunciar.

O relato dos feitos pódese facer en parágrafos independentes e numerados e baixo o 
epígrafe de EXPOÑO ou DENUNCIO (en primeira persoa) resaltado tipograficamente 
con letra grosa ou en maiúsculas.

A exposición dos feitos debe comezar con Que, sempre que na primeira frase apareza 
un verbo conxugado.

• Solicitude (opcional)

Se ademais de denunciar uns feitos se quere facer unha solicitude de actuación por 
parte da Administración pode engadirse este apartado, encabezado pola fórmula Por 
isto, SOLICITO ou simplemente SOLICITO.

O que se solicita tamén se debe de expor dun xeito claro, conciso e ordenado, polo que 
tamén podemos organizar este apartado en parágrafos independentes e numerados.

ESTRUTURA DA DENUNCIA



• Notificacións (opcional)

Quen fai a denuncia tamén pode incluír un apartado para indicarlle ao Concello por que 
medio quere que se lle notifique a información derivada da súa denuncia.

De incluír este apartado e de introducir nel os datos de contacto, estes non deben in-
cluírse xa no apartado de identificación do emisor.

Peche

• Lugar e data

Nun parágrafo separado débese indicar o lugar e a data da denuncia.

Hai que ter en conta que as datacións non levan preposicións (nin en antes do lugar nin 
a antes da data) e que o nome do lugar débese separar da data mediante unha coma.

• Sinatura

Ao final do documento ten que asinar a persoa que fai a denuncia, mais non debe enga-
dir ningún outro dato, pois xa se identificou ao comezo do documento.

• Anexos (opcional)

No caso de que coa denuncia se achegue máis documentación para confirmar ou dar 
máis datos sobre os feitos, débese enumerar aquí baixo a etiqueta ANEXOS (destacada 
como no resto de apartados).

• Identificación do/a destinatario/a

Ao final do documento e destacado con letras maiúsculas debe sinalarse a autoridade, 
o organismo, a dependencia ou a unidade administrativa a que se envía a denuncia.

No caso de que a denuncia se dirixa a unha autoridade e non a un organismo, pode dár-
selle a esta o correspondente tratamento protocolario.


