SOLICITUDE: INFORME DE ARRAIGAMENTO SOCIAL
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorízolle ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta solicitude así como
doutro tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese.

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO:

PROVINCIA:

CONCELLO:

CÓDIGO POSTAL:

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

SOLICITA

Informe de arraigo social para a tramitación dunha autorización de residencia temporal.
No informe deberá constar, entre outros factores de arraigamento, o tempo de permanencia da
persoa solicitante no seu domicilio habitual (no que deberá estar empadroada), os medios
económicos cos que conte, os vínculos con familiares residentes en España e os esforzos de
integración mediante o seguimento de programas de inserción sociolaborais e culturais.

AUTORIZO expresamente que se subministre por parte do Concello de Lugo-Servizos Sociais a través de medios
escritos, informáticos ou telemáticos, tras requirimento, a calquera Administración pública a información relativa
aos seus datos persoais e ao expediente tramitado no Concello de Lugo-Servizos Sociais. A información solicitada
será utilizada exclusivamente para os fins que xustifican a dita cesión.
NOTA: no dorso deste impreso indícase a documentación que deberá achegar con esta solicitude.

Lugo, ____ de____________de______
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na
lei indicada, comunicándollo a este Concello

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR COA SOLICITUDE

• Fotocopia compulsada do documento acreditativo da identidade da persoa solicitante (pasaporte).
• Fotocopia da tarxeta de asistencia sanitaria.
• Fotocopia do contrato de alugamento da vivenda e ultimo recibo de pagamento deste, de ser o
caso.
• Fotocopia do contrato de traballo ou acreditación de posuír medios económicos suficientes.
• Certificado de empadroamento nos diferentes concellos nos que teña residido a persoa solicitante,
de ser o caso.
• Certificación bancaria, de ser o caso.
• Xustificantes acreditativos de ter participado e/ou participar en accións formativas, en entidades
de iniciativa social, actividades no seo da comunidade, etc., de ser o caso.
• Certificado de escolarización e asistencia regular a escola das e dos menores de idade, de ser o
caso.
• Calquera outro documento que estime oportuno incorporar ao expediente para acreditar o
arraigamento.

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na
lei indicada, comunicándollo a este Concello

