ANUNCIO
3. Acompáñase á listaxe o modelo de instancia
CS004 PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN E ALEGACIÓNS, que deben de utilizalo para achegar a documentación
requirida, e no apartado Unidade orgánica tramitadora, deberán poñer: SERVIZOS
SOCIAIS CX 20.

4. Para calquera dúbida ou aclaración poden achegarse aos Servizos Sociais Comunitarios,
sito en Rúa Isaac Díaz Pardo, 2-4, Galeras (Santiago de Compostela), Tlfno.: 981.54.24.65,
en horario de 9:00 a 13:00 h, de luns a venres.

Santiago de Compostela, na data da sinatura

Firmado por María Teresa Furelos Toral, xefa de
servizo da Área de Acción Social el día
23/06/2022 con un certificado emitido por AC
CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016

Asdo.: María Teresa Furelos Toral
xefa do servizo da Área de Acción Social
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MODELO

CS004
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E ALEGACIÓNS
Solicitante

DNI-NIF/NIE

Nome e apelidos/Razón social

Correo electrónico

Teléfono

Representante
DNI-NIF/NIE

Nome e apelidos

Teléfono

Medio de notificación

☐ Por correo postal
Rúa/.…
CP

Núm.
Municipio

Provincia

Escaleira

Planta

Porta

País

☐ Por medios electrónicos
Correo electrónico (no caso de que se actúe a través de representante)

Datos da presentación
☐ Presentación de documentación
Código do expediente

☐ Presentación de alegacións
Código do requirimento

Unidade orgánica tramitadora

Documentación
A achegar polo interesado:

☐ DNI-NIF/NIE do solicitante
☐ DNI-NIF/NIE do representante, se procede
☐ Acreditación da representación, se procede (marcar no Anexo 1 os documentos achegados)
☐ Outros documentos achegados:

☐ Declaro que a documentación requirida xa figura presentada no Concello nas datas e cos números de rexistro que se indican:
Documento

Data presentación

Número Rexistro entrada

☐ PRESTO O MEU CONSENTIMENTO para a reutilización polo Concello dos documentos achegados
☐ NON PRESTO O MEU CONSENTIMENTO para que os datos ou documentos necesarios para o trámite desta solicitude sexan
obtidos mediante consulta a outras administracións
Data da solicitude,

Sinatura

Coa sinatura desta solicitude autorizo que o Concello de Santiago de Compostela realice o tratamento dos datos persoais declarados coa finalidade de x estionar o procedemento derivado dela.
A lexitimación vén atribuída polo consentimento da persoa interesada e polas competencias municipais establecidas na normativa de aplicación. Conservarase o tempo necesario para resolver
o expediente e as responsabilidades derivadas. As persoas destinatarias serán os departamentos municipais, as empresas concesionarias ou outras administracións públicas con competencias
na tramitación do expediente. Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento ou calquera outro establecido na normativa vixente ante quen sexa responsable
do tratamento e consultar información adicional en www.santiagodecompostela.gal
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