PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ALEGACIÓNS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación:
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓBIL
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 poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal
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 contido das mesmas de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

LOCALIDADE

CONCELLO

SOLICITUDE/EXPEDIENTE RELACIONADO
Nº REXISTRO

EXPEDIENTE

En relación coa solicitude presentada no procedemento que se indica, a persoa que asina o presente documento, de conformidade co disposto no artigo 76 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, formula as seguintes:

ALEGACIÓNS

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos
persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a este centro directivo como responsable do ficheiro.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data

,

UNIDADE RESPONSABLE DO PROCEDEMENTO

de

de

