
(Sinatura do solicitante,ou do representante legal, se é o caso)

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Baralla

Baralla , a

SOLICITUDE ABONO SOCIAL TELEFÓNICA

Que estimando reunir as condicións e requisitos para ser beneficiario/a das prestacións 
do servicio de ABONO SOCIAL DE TELEFÓNICA, polos seguintes motivos:

APELIDOS NOME DNI

DATA DE NACEMENTO ESTADO CIVIL Nº SEG SOCIAL

DOMICILIO TELÉFONO

IDADENº MEMBROS UNIDADE FAMILIAR PROFESIÓN

O REPRESENTANTE LEGAL, EN CASO NECESARIO

TELÉFONO

APELIDOS NOME DNI

DOMICILIO C.P. PROVINCIA

RELACIÓN CO SOLICITANTE:

Representante legal Persoa encargada do solicitante

Outro

EXPÓN:

Pensionista da Seguridade Social Outro

SERVICIOS SOCIAIS DE ATENCIÓN PRIMARIA

SOLICITA: que, presentada a documentación necesaria, sexa tramitada a súa solicitude 
a través dos Servicios Sociais de Atención Primaria do Concello de Baralla:

CONTIDO DA SOLICITUDE:

Abono social pensionista

Teléfono

Revisión abono social de pensionista

Teléfono + abono social

O/A solicitante, DECLARA: que tódolos datos contidos nesta solicitude e nos 
documentos que se adxuntan son verdadeiros, non existindo omisión de datos.

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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