
(Sinatura do solicitante ou persoa que 
o representa )

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Baralla

Baralla , a

SERVICIOS SOCIAIS DE ATENCIÓN PRIMARIA

DECLARACIÓN

PROGRAMA SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR 

O/a
solicitante

representante

D. /Dna.

con DNI  n.º

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

Que non percibo outros servizos ou prestacións de análogo contido ou finalidade.

Que quedo enterado/a da obriga de comunicar ao Concello calquera variación nos datos 
declarados que poidan producirse de agora en diante.

Que acepto a posibilidade de contribuir economicamente, se así resultase da aplicación da 
normativa local vixente ( BOP de Lugo n.º 32 de 9 de febreiro de 1998). 

Que as solicitudes efectuadas ou concedidas, coa mesma finalidade, das distintas administracións públicas son  
as seguintes: 

Concello de Baralla 
Rúa Evaristo Correa Calderón 48 
27680 - Baralla - Lugo 
www.concellobaralla.es 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: No presente documento, salvo manifestación en contra, presto o meu consentemento para que os datos facilitados sexan incorporados ós 
ficheiros titularidade do CONCELLO DE BARALLA. O uso de ditos datos limitaranse exclusivamente á xestión municipal, podendo utilizalos en posteriores 
procedementos municipais, asi como cederse a outras Administracións Públicas, e solicitar o Concello datos a estas coas limitacións establecidas na Lei Orgánica 
15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, . 
Os interesados poderán exercer en calquera momentos os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición, coas limitacións establecidas legalmente, no 
Rexistro Xeral do Concello, no enderezo c/EVARISTO CORREA CALDERÓN, 48 - 27680 - BARALLA - LUGO.
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