
FAMILIA, BENESTAR SOCIAL, MULLER E EMPREGO   

 

Solicitude de participación como vogal no Consello 
Sectorial de Familia, Benestar Social e Igualdade 

 

 

 

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser 
incorporados aos ficheiros do  departamento de Benestar Social do Concello de Santiago e outros ficheiros deste Concello relacionados con este trámite, coa finalidade de 
utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de 
acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello. 

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. CONCELLERÍA DE FAMILIA, BENESTAR SOCIAL, MULLER E EMPREGO 
* Rúa Isaac Diaz Pardo,nº4 (Galeras) * 15705 * Santiago de Compostela *  

Tel. 981 542 465* ssociais@santiagodecompostela.org 
www.santiagodecompostela.org  

Entidade 
CIF Razón social 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

CP Municipio Provincia  Teléfono 
                                  / 

Correo electrónico 
  

Representante designado pola entidade 

DOI Nome e apelidos 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

CP Municipio Provincia  Teléfono                
                             / 

Correo electrónico Cargo dentro da entidade 

Suplente designado pola entidade 

DOI Nome e apelidos 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

CP Municipio Provincia  Teléfono 
                             / 

Correo electrónico Cargo dentro da entidade 

Datos da entidade 

Número de inscrición no Rexistro de Asociacións Data da alta fundacional Data do rexistro 

Tipo de asociación Fins da asociación 

Documentación 

 
 Fotocopia compulsada dos estatutos da asociación. 
 Fotocopia compulsada do NIF. 
 Copia da  inscrición no Rexistro de Asociacións que corresponda. 
 Certificación de órganos directivos, relacionando as persoas e as funcións 

desempeñadas. 
 Certificación do número de socios/as. 
 Certificación, se é o caso, da pertenza a federacións ou a outras estruturas 

asociativas. 
 

Opcional: 
 

 Programa de actividades do ano en curso. 
 Orzamento do ano en curso. 

 

 
Rexistro número: 

Santiago de Compostela, __ de ______________ de 20__ 
 

 
 
 

 
       Asinado: ________________________________________ 

 

 

Expediente número: 

 


