AN EXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

C ON C IL IAC IÓN PR EVIA Á XU R ISD IC IÓN L ABOR AL

TR812A

PAPEL ETA

DAT OS DA PERSOA DEMANDANT E (se son varios cubrir Anexo II)
NOME / RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NUM

NIF

BLOQ

ANDAR

PORTA

Seleccione
PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

PROVINCIA

CONCELLO

Seleccione

Seleccione

TELÉFONO MÓBIL

SEXO
HOME

CORREO ELECTRÓNICO

CATEGORÍA PROFESIONAL
MULLER

LOCALIDADE

DATA DE ANTIGÜIDADE NA EMPRESA

IDADE

Seleccione

SALARIO

No acto de conciliación as partes ou as súas representacións deberán acreditar a súa identidade, capacidade e representación, art. 10, RD
2756/1979, do 23 de novembro. A representación acreditarase segundo o establecido no art. 9, RD 2756/1979.

E , NA S ÚA RE P RE S E NTA CIÓN (deberá ac redit ars e a repres ent ac ión fidedigna por c alquera medio válido en dereit o)
NOME / RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

AN EXO I
(co n ti n u a ci ó n )

DAT OS PARA OS EF ECT OS DE NOT IF ICACIÓN
Notifíquese a:
Persoa ou entidade demandante
Persoa ou entidade representante
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
El e ctró n i ca a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal (https://notifica.xunta.gal). Só se
poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Po s ta l (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO

NOME DA VÍA

NUM

BLOQ

ANDAR

PORTA

Seleccione
PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

Seleccione

Seleccione

LOCALIDADE

DATA
MOTIVO DA CONCILIACIÓN

Seleccione

CANTIDADES PENDENTES DE COBRAMENTO

DAT OS DA PERSOA DEMANDADA
NOME / RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NUM

NIF

BLOQ

ANDAR

Seleccione
PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

Seleccione

Seleccione

TELÉFONO MÓBIL

Nº TOTAL DE TRABALLADORES

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

CLASIFICACIÓN NACIONAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CNAE-2009) A 2 DÍXITOS

PORTA

AN EXO I
(co n ti n u a ci ó n )

DAT OS DA PERSOA DEMANDADA (se son é suficiente este anexo cubrir Anexo III)
NOME / RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NUM

NIF

BLOQ

ANDAR

Seleccione
PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

Seleccione

Seleccione

TELÉFONO MÓBIL

Nº TOTAL DE TRABALLADORES

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

CLASIFICACIÓN NACIONAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CNAE-2009) A 2 DÍXITOS

DAT OS DA SOLICIT UDE
MOTIVO

Seleccione

No caso de 4. Causas varias, indicalas:

PORTA

AN EXO I
(co n ti n u a ci ó n )

DESCRICIÓN DOS F EIT OS (de non ser suficiente espazo, engadir texto, asinado, en documento á parte)

AN EXO I
(co n ti n u a ci ó n )

Po r to d o o e xp o s to ,
SOL IC ITO:
A Sección de Mediación Arbitraxe e Conciliación desa xefatura territorial teña por presentado este escrito, coa documentación correspondente, e
sinale día e hora para citar as persoas interesadas para levar a cabo o preceptivo ACTO DE CONCILIACIÓN previa á vía xudicial laboral, de
conformidade co disposto no Real decreto 2756/1979, do 23 de novembro, de asunción de funcións polo IMAC (BOE, n.º 291, do 05/11/1979) e nos
artigos 63 a 68 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social (BOE, n.º 245, do 11/10/2011)
Así mesmo, DECLARO, baixo a miña responsabilidade, que todos os datos e informacións contidas nesta solicitude de conciliación son correctos e
veraces.

INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou
comunicación.

Responsable do tratamento

A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da
información e contidos da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos
segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacionxeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos.
Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Finalidades do tratamento

Lexitimación para o tratamento

Persoas destinatarias dos datos

Exercicio de dereitos
Contacto delegado de protección de datos
e mais información

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario
para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas
interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como
exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Actu a l i za ci ó n n o rm a ti va : no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 17 de outubro de 2013 pola que se dá publicidade ao modelo normalzado de papeleta de conciliación para presentar nas sección de
mediación, arbitraxe e conciliación (SMAC) da Comunidade Autñonoma de Galicia .

SINAT URA DA PERSOA DEMANDANT E OU REPRESENT ANT E

LUGAR E DATA
,

de

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de

de

Seleccione

