ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DEL PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR461B

SOLICITUDE

INSCRIPCIÓN PROCESO SELECTIVO UNITARIO POLICÍA LOCAL

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

DATA DE NACEMENTO

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

NIF

CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á 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.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

QUENDA

LOCALIDADE

CONCURSO

LIBRE

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA QUE
Cumpre os requisitos sinalados na base 2 da Orde do 31 de maio de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso nos corpos da
policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre e concurso e que os datos consignados nesta solicitude son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
QUENDA LIBRE
Xustificante do ingreso das taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (COD30.03.04)
Titulo de familia numerosa, no suposto de non ter sido expedido pola Xunta de Galicia
Certificado de Celga 4 ou equivalente non expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística
Copia dos permiso de conducir das clases B e A2
Declaración responsable de portar armas e, de ser o caso, de chegar a utilizalas e de non estar inhabilitado ou en situación equivalente nin
ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público (anexo VI)
https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (continuación)
CONCURSO
Xustificante do ingreso das taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (COD30.03.04)
Certificado acreditativo de ter, en propiedade, a categoría de policía nos corpos da policía local da Comunidade Autónoma de Galicia e
contar cunha antigüidade mínima de tres anos nesa categoría
Relación dos méritos que se acrediten, por cada unha das epígrafes de que consta o concurso segundo o especificado no anexo III
Copias da documentación acreditativa dos méritos alegados

COMPROBACIÓN DE DATOS (só quenda libre)
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade representante
Titulación exixida (bacharel, técnico ou equivalente)
Certificado de inexistencia de antecedentes penais
Situación de desemprego
Título de familia numerosa, expedido pola Xunta de Galicia
Certificado Celga 4 ou equivalente só no suposto de ter sido expedido pola Secretaria Xeral de Política Lingüística

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que 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/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
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 exercer outros dereitos a
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existiren 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
- Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais.
- Decreto 243/2008, do 16 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais.
- Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a cooperación da Administración xeral da CC.AA. de Galicia cos concellos na
selección dos membros dos corpos de policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía local.
- Orde do 28 de xaneiro de 2009 pola que se determinan as probas de selección, temarios e baremos de méritos para o ingreso, promoción
interna e mobilidade nos corpos da policía local.
- Orde do 31 de maio de 2019 pola que convoca proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da policía local de Galicia, escala básica,
categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Academia Galega de Seguridade Pública

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO VI

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DECLARA
1. Que non se atopa inhabilitada ou en situación equivalente nin foi sometida a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, nos mesmos
termos, o acceso ao emprego público.
2. Que se compromete a portar armas durante o servizo e, de ser o caso, a chegar a utilizalas dentro das circunstancias legalmente
establecidas.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE

Lugar e data

,

Academia Galega de Seguridade Pública

de

de

