
PROCEDEMENTO

RECOÑECEMENTO Á ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PR204A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

ANEXO I NÚM. SOX:          /                    -

Promover Contestar
(Reservado colexio avogados)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/PASAPORTE

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

DATA DE NACEMENTO SEXO ESTADO CIVIL NACIONALIDADE

EMPRESA

RÉXIME DE COTIZACIÓN: SEG.SOCIAL, MUFACE, ISFAS... PROFESIÓN OU ACTIVIDADE ACTUAL

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/PASAPORTE

EN CALIDADE DE (no caso de menores ou persoas con discapacidade: pai, nai ou titor/ora)

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por 
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.

Electrónica, a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal  
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DATOS DA PERSOA CÓNXUXE OU PARELLA DE FEITO
É TAMÉN SOLICITANTE SI NON

(En caso de que non indique se a persoa cónxuxe ou parella de feito é tamén solicitante, entenderase que non o é.)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/PASAPORTE

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

DATOS DA PERSOA CÓNXUXE OU PARELLA DE FEITO (continuación)
PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

DATA DE NACEMENTO SEXO ESTADO CIVIL NACIONALIDADE

EMPRESA

RÉXIME DE COTIZACIÓN: SEG.SOCIAL, MUFACE, ISFAS... PROFESIÓN OU ACTIVIDADE ACTUAL

FAMILIA QUE CONVIVE COA PERSOA SOLICITANTE

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO IDADE PARENTESCO

DATOS ECONÓMICOS

INGRESOS ANUAIS BRUTOS DA UNIDADE FAMILIAR 

TITULAR IMPORTE BRUTO CONCEPTO

VIVENDA EN ALUGUEIRO SI NON  RENDA MENSUAL

PRESTACIÓNS QUE SOLICITA DAS INCLUÍDAS NO ART. 6 DA LEI DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA
(No suposto de que non marque ningún recadro, entenderase que solicita todas as prestacións.)

Defensa gratuíta Exención de taxas xudiciais

Representación gratuíta Asistencia pericial gratuíta

Publicación gratuíta de edictos Gratuidade de copias e actas notariais, do art. 130 do Regulamento notarial

Exención de depósitos para recorrer Rebaixa de dereitos arancelarios

PRETENSIÓN QUE SE DEFENDE
(Breve descrición da pretensión que defende, indicando procedemento e partido xudicial competente.)

CIVIL FAMILIA CONTENCIOSO FAMILIA MUTUO ACORDO PENAL SOCIAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

OUTROS

PARTE CONTRARIA 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO ENDEREZO NIF/PASAPORTE

ORGANISMO NIF



ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
Coa finalidade de acreditar a concorrencia dos requisitos legais para o recoñecemento á asistencia xurídica gratuíta, declaro que os datos 
consignados na solicitude son certos e completos e non presentan omisión ningunha, e que pretendo litigar só por dereitos propios. 
Igualmente, declaro saber que:

1. Esta solicitude non suspende por si mesma o curso do proceso, para o cal debo solicitar persoalmente ao órgano xudicial a suspensión do 
transcurso de calquera prazo que me poida provocar indefensión ou preclusión do trámite. 

2. O desacollemento da pretensión por parte da Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta implicará, se for o caso, o aboamento dos 
honorarios e dereitos económicos ocasionados pola intervención dos/as profesionais designados/as con carácter provisional. 

3. A declaración errónea, falsa ou con ocultación de datos suporá a revogación do recoñecemento do dereito e orixinará a obriga de pagar as 
prestacións obtidas, sen prexuízo das responsabilidades doutra orde que correspondan. 

4. Se na sentenza que lle dea fin ao proceso son condenado/a en custas tras ter recoñecido o dereito á asistencia xurídica gratuíta, quedo na 
obriga de aboar as causadas na miña defensa e na da parte contraria se no período dos tres anos seguintes ao remate do proceso chego a 
mellor fortuna.  

Se a sentenza non contén expreso pronunciamento en custas e venzo no preito tras ter recoñecido o dereito á asistencia xurídica gratuíta, 
deberei aboar as custas causadas na miña defensa, sempre que non excedan a terceira parte do que nel obtivera. De excederen, reduciríanse 
ao importe da dita terceira parte. 
5. A renuncia posterior á designación de avogado/a e procurador/a de oficio afecta simultaneamente a ambos/as os/as profesionais. 
6. No caso de que esta solicitude sexa desacollida, confirmo a miña obriga de aboar as actuacións levadas a cabo polos/as profesionais 

designados/as.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo II, que recolle as autorizacións dos outros membros da unidade familiar, se é o caso.

Anexo III, que recolle a declaración do/a avogado/a.

Copia do pasaporte da persoa solicitante (só no caso de persoas solicitantes estranxeiras non residentes).

Copia do libro de familia, cando sexa de aplicación.

Copia do título de familia numerosa, no caso de non estar expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Copia das nóminas dos tres últimos meses das persoas que integran a unidade familiar, cando sexa de aplicación.

Certificado de signos externos e do pagamento de impostos locais, expedidos polo concello de residencia.

Declaracións trimestrais 130 dos tres últimos trimestres, no caso de ser autónomo/a.

Copia da sentenza de separación ou divorcio e convenio regulador, cando sexa de aplicación.

Copia do contrato de alugueiro da vivenda, de ser o caso.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

Certificado de residencia con data de última variación padroal da persoa solicitante

Certificación do Catastro da Propiedade Inmobiliaria relativa aos bens inmobles da persoa solicitante

Informe da vida laboral da persoa solicitante expedido pola Tesouraría da Seguridade Social

MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Título de familia numerosa

Certificado de discapacidade

Certificado das prestacións e importes que figuran no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas da persoa solicitante

Certificado de estar en situación de desemprego a persoa solicitante

Importes da prestación de desemprego da persoa solicitante



ANEXO I 
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS (continuación)
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

Declaración da renda da persoa solicitante SI NON

NIF da entidade solicitante SI NON

NIF da entidade representante SI NON

Autorizo a Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta, de conformidade co artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas, co artigo 17 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de 
asistencia xurídica gratuíta, e mais co artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de 
procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para 
consultar a documentación indicada anteriormente. 
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a 
finalización do procedemento a que corresponde.

SI NON

Autorizo o colexio de avogados que corresponda a solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da 
Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social, o Instituto Nacional da Seguridade Social, o Servizo 
Público de Emprego Estatal e mais o Catastro, de conformidade co artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI NON

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude dos mesmos, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven 
e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada, a fin de facilitar o acceso á información, tanto persoal coma de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recolleita no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e mais na ficha 
do procedemento da Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Destinatarios dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, se for o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta. 
- Decreto 269/2008, do 6 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de asistencia xurídica gratuíta de Galicia. 
- Orde do 2 de agosto de 2016 pola que se establece o modelo normalizado de solicitude de recoñecemento do dereito á asistencia xurídica 
gratuíta.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO II

COMPROBACIÓN DE DATOS DAS PERSOAS QUE INTEGRAN A UNIDADE FAMILIAR

As persoas interesadas declaran, mediante a súa sinatura, que foron informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de menores de idade, este documento deberá ser 
asinado por un dos proxenitores, titor/ora ou representante legal. No suposto de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

NOME E APELIDOS NIF
PARENTESCO COA 

PERSOA

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta ás administracións públicas. SINATURA DA PERSOA OU DO  

SEU PAI /NAI/TITOR/ORA NO
SOLICITANTE OPÓÑOME Á 

CONSULTA

CASO DE SER MENOR DE IDADE

DNI o NIE

Certificación do Catastro da Propiedade Inmobiliaria relativa aos bens inmobles

Informe da vida laboral

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN:

Certificado de discapacidade

Certificado de estar en situación de desemprego

Consulta de prestacións por desemprego

Consulta das prestacións dos rexistros de prestacións sociais públicas, incapacidade 
temporal, maternidade e paternidade

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
De non autorizar a consulta, deberá aportar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

Nivel de renda SI NON

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior, deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Finalidades do tratamento
Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude dos mesmos, levar a 
cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa 
interesada a fin de facilitar o acceso á información, tanto persoal coma de carácter administrativo.

Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/
informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se for o caso, o 
consentimento outorgado, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto coa persoa delegada de protección 
de datos e máis información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Lugar e data

, de de



ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO/A AVOGADO/A EN ASUNTOS PENAIS

DATOS DO/A AVOGADO/A
NIFNOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

Nº DE COLEXIADO/A DESPACHO PROFESIONAL EN

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DECLARO

Que fun requirido/a para asistir a persoa antes sinalada, por se atopar nalgún dos supostos recollidos no artigo 22 do Decreto 269/2008, do 6 de 
novembro. 
Ademais, declaro: 

A persoa solicitante ten a condición de: Detida Investigada Encausada Denunciante

No expediente Atestado Previas Urxentes Sumario Auxilio xudicial

NÚMERO que consta

na unidade da policía

Número de atestado policial

INFRACCIÓN PENAL IMPUTADA

Selo da unidade policial de asistencia

INFRACCIÓN PENAL IMPUTADA

No órgano xudicial de

Número de procedemento

Selo do órgano xudicial

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude dos mesmos, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada a fin de facilitar o acceso á información, tanto persoal coma de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do 
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Destinatarios dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, se for o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

SINATURA DO/A AVOGADO/A

Lugar e data

, de de

Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de
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(Reservado colexio avogados)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF/PASAPORTE
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
CORREO ELECTRÓNICO
DATA DE NACEMENTO
SEXO
ESTADO CIVIL
NACIONALIDADE
EMPRESA
RÉXIME DE COTIZACIÓN: SEG.SOCIAL, MUFACE, ISFAS...
PROFESIÓN OU ACTIVIDADE ACTUAL
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF/PASAPORTE
EN CALIDADE DE (no caso de menores ou persoas con discapacidade: pai, nai ou titor/ora)
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
DATOS DA PERSOA CÓNXUXE OU PARELLA DE FEITO
É TAMÉN SOLICITANTE 
(En caso de que non indique se a persoa cónxuxe ou parella de feito é tamén solicitante, entenderase que non o é.)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF/PASAPORTE
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
..\..\Logos\Otros_Galicia\sede-electronica.png
Este formulario só poderá presentarse nas formas previstas na súa norma reguladora
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DATOS DA PERSOA CÓNXUXE OU PARELLA DE FEITO (continuación)
PARROQUIA
LUGAR
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
CORREO ELECTRÓNICO
DATA DE NACEMENTO
SEXO
ESTADO CIVIL
NACIONALIDADE
EMPRESA
RÉXIME DE COTIZACIÓN: SEG.SOCIAL, MUFACE, ISFAS...
PROFESIÓN OU ACTIVIDADE ACTUAL
FAMILIA QUE CONVIVE COA PERSOA SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
IDADE
PARENTESCO
DATOS ECONÓMICOS
INGRESOS ANUAIS BRUTOS DA UNIDADE FAMILIAR 
TITULAR
IMPORTE BRUTO
CONCEPTO
VIVENDA EN ALUGUEIRO
 RENDA MENSUAL
PRESTACIÓNS QUE SOLICITA DAS INCLUÍDAS NO ART. 6 DA LEI DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA
(No suposto de que non marque ningún recadro, entenderase que solicita todas as prestacións.)
PRETENSIÓN QUE SE DEFENDE
(Breve descrición da pretensión que defende, indicando procedemento e partido xudicial competente.)
PARTE CONTRARIA 
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
ENDEREZO
NIF/PASAPORTE
ORGANISMO
NIF
ANEXO I
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
Coa finalidade de acreditar a concorrencia dos requisitos legais para o recoñecemento á asistencia xurídica gratuíta, declaro que os datos consignados na solicitude son certos e completos e non presentan omisión ningunha, e que pretendo litigar só por dereitos propios.
Igualmente, declaro saber que:
1. Esta solicitude non suspende por si mesma o curso do proceso, para o cal debo solicitar persoalmente ao órgano xudicial a suspensión do transcurso de calquera prazo que me poida provocar indefensión ou preclusión do trámite.
2. O desacollemento da pretensión por parte da Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta implicará, se for o caso, o aboamento dos honorarios e dereitos económicos ocasionados pola intervención dos/as profesionais designados/as con carácter provisional.
3. A declaración errónea, falsa ou con ocultación de datos suporá a revogación do recoñecemento do dereito e orixinará a obriga de pagar as prestacións obtidas, sen prexuízo das responsabilidades doutra orde que correspondan.
4. Se na sentenza que lle dea fin ao proceso son condenado/a en custas tras ter recoñecido o dereito á asistencia xurídica gratuíta, quedo na obriga de aboar as causadas na miña defensa e na da parte contraria se no período dos tres anos seguintes ao remate do proceso chego a mellor fortuna. 
Se a sentenza non contén expreso pronunciamento en custas e venzo no preito tras ter recoñecido o dereito á asistencia xurídica gratuíta, deberei aboar as custas causadas na miña defensa, sempre que non excedan a terceira parte do que nel obtivera. De excederen, reduciríanse ao importe da dita terceira parte.
5. A renuncia posterior á designación de avogado/a e procurador/a de oficio afecta simultaneamente a ambos/as os/as profesionais.
6. No caso de que esta solicitude sexa desacollida, confirmo a miña obriga de aboar as actuacións levadas a cabo polos/as profesionais designados/as.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
OPÓÑOME Á CONSULTA
DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
Certificado de residencia con data de última variación padroal da persoa solicitante
Certificación do Catastro da Propiedade Inmobiliaria relativa aos bens inmobles da persoa solicitante
Informe da vida laboral da persoa solicitante expedido pola Tesouraría da Seguridade Social
MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
ANEXO I
(continuación)
COMPROBACIÓN DE DATOS (continuación)
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSA persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, deberá achegar o documento correspondente.
AUTORIZO A CONSULTA
Declaración da renda da persoa solicitante
NIF da entidade solicitante
NIF da entidade representante
Autorizo a Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta, de conformidade co artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, co artigo 17 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, e mais co artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para consultar a documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponde.
Autorizo o colexio de avogados que corresponda a solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social, o Instituto Nacional da Seguridade Social, o Servizo Público de Emprego Estatal e mais o Catastro, de conformidade co artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.
Finalidades do tratamento
Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude dos mesmos, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada, a fin de facilitar o acceso á información, tanto persoal coma de carácter administrativo.
Lexitimación para o
tratamento
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recolleita no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e mais na ficha do procedemento da Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destinatarios dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.
Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se for o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.
Contacto coa persoa delegada de protección de datos e máis información
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
LEXISLACIÓN APLICABLE
- Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta.
- Decreto 269/2008, do 6 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de asistencia xurídica gratuíta de Galicia.
- Orde do 2 de agosto de 2016 pola que se establece o modelo normalizado de solicitude de recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de
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Este formulario só poderá presentarse nas formas previstas na súa norma reguladora
https://sede.xunta.gal
ANEXO II
COMPROBACIÓN DE DATOS DAS PERSOAS QUE INTEGRAN A UNIDADE FAMILIAR
As persoas interesadas declaran, mediante a súa sinatura, que foron informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de menores de idade, este documento deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/ora ou representante legal. No suposto de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
NOME E APELIDOS
NIF
PARENTESCO COA PERSOA
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta ás administracións públicas.
SINATURA DA PERSOA OU DO 
SEU PAI /NAI/TITOR/ORA NO
SOLICITANTE
OPÓÑOME Á CONSULTA
CASO DE SER MENOR DE IDADE
DNI o NIE
Certificación do Catastro da Propiedade Inmobiliaria relativa aos bens inmobles
Informe da vida laboral
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN:
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSDe non autorizar a consulta, deberá aportar o documento correspondente.
AUTORIZO A CONSULTA
Nivel de renda
De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior, deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.
Finalidades do tratamento
Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude dos mesmos, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada a fin de facilitar o acceso á información, tanto persoal coma de carácter administrativo.
Lexitimación para o tratamento
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destinatarios dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.
Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se for o caso, o consentimento outorgado, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.
Contacto coa persoa delegada de protección de datos e máis información
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
Lugar e data
,
de
de
ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DO/A AVOGADO/A EN ASUNTOS PENAIS
DATOS DO/A AVOGADO/A
NIF
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
Nº DE COLEXIADO/A
DESPACHO PROFESIONAL EN
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
DECLARO
Que fun requirido/a para asistir a persoa antes sinalada, por se atopar nalgún dos supostos recollidos no artigo 22 do Decreto 269/2008, do 6 de novembro.
Ademais, declaro: 
A persoa solicitante ten a condición de:
No expediente
NÚMERO
que consta
na unidade da policía
Número de atestado policial
INFRACCIÓN PENAL IMPUTADA
Selo da unidade policial de asistencia
INFRACCIÓN PENAL IMPUTADA
No órgano xudicial de
Número de procedemento
Selo do órgano xudicial
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.
Finalidades do tratamento
Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude dos mesmos, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada a fin de facilitar o acceso á información, tanto persoal coma de carácter administrativo.
Lexitimación para o
tratamento
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Destinatarios dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.
Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se for o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.
Contacto coa persoa delegada de protección de datos e máis información
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
SINATURA DO/A AVOGADO/A
Lugar e data
,
de
de
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