
Praza do Concello núm. 2 – Bertamiráns (Ortoño)
15220 – Ames (A Coruña)
Teléfono 981 883 002 Fax 981 883 925

Reclamacións, Queixas, Suxestións

A cubrir pola/por la administración

Número rexistro

Data

(Instruccións ao dorso para cumprimentar esta instancia) 

(1) Datos do/a Interesado/a:
NIF/Outros Nome 

Primero Apelido Segundo Apelido 

Enderezo
Tipo de vía Nome da vía Número

Bloque Portal Escaleira Piso Porta Entidade singular / Lugar

Entidade colectiva/Parroquia C.P. Municipio Provincia

Correo electrónico Teléfono móbil Teléfono fixo

(2) Representado por (se é o caso):
NIF/Outros Nome e Apelidos 

Tipo de representación 

Enderezo:

Tipo de vía Nome da vía Número

Bloque Portal Escaleira Piso Porta Entidade singular / Lugar

Entidade colectiva/Parroquia C.P. Municipio Provincia

Correo electrónico  Teléfono móbil Teléfono fixo

Recibir notificación:        Física ao interesado         Física ao representante  Electrónica    
 

Departamento  ao que vai dirixido           

                          Reclamación      Queixa Suxestión

Texto da reclamación/queixa/suxestión:

Documentación que achega:

O solicitante declara que os datos expresados son certos polo que faise responsable das inexactitudes ou erros que conteña

          Ames, ___________ de ____________________ de 20_________
                               

 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES

Consonte ao disposto no Regulamento xeral de protección de datos (Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016), os seus datos serán tratados de
xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do CONCELLO DE AMES. En calquera momento, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición,
supresión, limitación do tratamento, portabilidade, non ser obxecto de decisións individualizadas e información, comunicándoo a través dun escrito que presentará no Rexistro xeral do Concello.

Sinatura solicitante /representante:



INSTRUCIÓNS XERAIS

O impreso pódese cubrir a man (letra que sexa lexible) ou  a través da sede electrónica do Concello de Ames https://sede.concellodeames.gal/es

Poderá presentalo:

- De maneira presencial.-
Unha vez cumprimentado e asinado, presentarase no Rexistro xeral ou nos restantes rexistros deste concello ou ben mediante as  
demais formas previstas no artigo 16.4  da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións 
públicas.

- Utilizando a sede electrónica.-
Neste caso deberá utilizar algún dos certificados electrónicos admitidos por este concello e que se relacionan na páxina web.

(1) Datos do solicitante.- 
Se Vd. está entre os obrigados a relacionarse coa Administración de forma electrónica (art. 14.2 da Lei 39/2015, do Procedemento 
administrativo común das administracións públicas)  a  presentación de solicitudes,  instancias,  documentos e comunicacións coa  
administración realizarase a través do rexistro electrónico (https://sede.concellodeames.gal/gl). Se o realiza de maneira presencial  
requirirase para que proceda a súa presentación electrónica. Considerarase como data de presentación aquela na que se realizara a 
súa rectificación.

(2) Datos representante.-
Achegarase a documentación acreditativa da representación segundo o indicado na Lei 39/2015, do Procedemento administrativo  
común das administracións públicas 

https://sede.concellodeames.gal/es

