
Qué vendes/alugas?

Chalet

Dúplex Terreno Oficina

Casa Rústica

Tipo de Oferta Prezo

Venda Aluguer con dereito a compraAluguer

Estado da propiedade

Moi bo estado

Ubicación (enviada por Whatsapp)

Calefacción

Gasóleo Pellets Chimenea de Leña Outro:

A reformarBen

Adosado Pareado ÁticoPiso/Apartamento

Onde está?

Dirección:

Parroquia:

Coordenadas: Latitude Lonxitude

Desde o Concello de As Neves puxemos en marcha unha plataforma para 
promover o alugueiro e a compra/venda de propiedades e facer medrar así o noso 
Concello. Se tes algunha propiedade que queiras ofrecer a novas posibles veciños 
non dubides en cubrir este formulario e anunciarémolo na plataforma web.
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Características adicionais

Antigüidade

Teléfono/s de contacto

Superficie habitable Superficie finca

Nº de habitacións Nº de baños

Exemplo: acabado en pedra, piscina, armarios encaixados, balcón con vistas, aire acondicionado...

Email de contacto

Nome de contacto

Fotos  enviar enviar as fotos do inmoble ao seguinte correo: vivenasneves@asneves.gal 
ou escanea ou fotografía este formulario unha vez cuberto e envíao xunto ás fotos
por Whatsapp ao 604 045 298.
Információn Básica de Tratamento de Datos: 
De conformidade co previsto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección da datos persoais e garantía dos dereitos dixitais,
e das disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016.
Aqueles solicitantes, autorizan ao Concello de As Neves para o tratamento dos datos persoais incluídos no presente formulario que achegan,
e que estos datos sexán incorporados a “Rexistro de Actividades de Tratamento Servizos VivenasNeves” do Concello para os fins propios da
solicitude. Podendo as persoas interesadas revocar o presente consentimento ou exercer os seus dereitos acceso, rectificar e suprimir os datos,
solicitar a portabilidade dos mesmos, oporse o seu tratamento e solicitar a limitación deste,  por medio da 
https://concelloasneves.sedelectronica.gal/privacy.1, 
tamén enviando email a concello@asneves.gal ou mediante un escrito dirixido ao Concello de As Neves
(Praza da Cristiandade, nº1, 36440, As Neves). Os interesados tamén poden presentar reclamacións ante a Autoridade de Control
https://www.aepd.es/. Mentres non comunique o contrario, enténdese que os datos que aparecen no presente formulario non foron
modificados e que se compromete a notificarlle ao Concello de As Neves calquera variación.  

v i v e n a s n e v e s . g a l


