
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE:                                                                DATA:        /         /  20   
NOME:                                                       APELIDOS:            

TELÉFONO:                                              CORREO ELECTRÓNICO: 

LOCALIDADE:                                          ENDEREZO:

EN REPRESENTACIÓN DE:  

A QUE ASOCIACIÓN DE FEGADACE PERTENCE:

ASUNTO (Sinale cun X se a temática da súa consulta coincide con algunha das liñas indicadas):

  Medidas de apoio á capacidade xurídica das persoas con discapacidade: asesoramento sobre
  curatela, garda de feito e apoderamentos preventivos: tanto na forma de medidas de apoio
  voluntarias como xudiciais e o seu procedemento. 
     
  Incapacitación xudicial do anterior sistema: asesoramento en todos os trámites vencellados á
  revisión de sentencias de tutelas ou patrias potestades prorrogadas ou rehabilitadas para a súa
  adaptación ao novo sistema de apoio á capacidade xurídica.
     
  Patrimonio protexido: información sobre os trámites de constitución, requisito e tramitación. 
     
  Procedementos sucesorios: planificación e trámite de herdanzas e pactos sucesorios (mellora e
  apartamento); tanto na súa vertente tributaria como civil.
      
  Dereitos sanitarios: reclamacións por danos en saúde e/ou actuación fronte a negación de
  servizos.
     
  Mediación e mecanismos de solución alternativa de conflitos, incluídos aqueles en ámbito
  familiar.
     
  Dependencia.
     
  Propiedade horizontal e accesibilidade.
       
  Outros relacionados.

A continuación, desenvolva a súa consulta: 

Marque cun X como desexa que se responda                      SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE
a súa consulta:
  Presencialmente
  Telefonicamente
  Videochamada (Skype, Zoom, Teams, WhatsApp)

DIRIXIDO A PERSOAS CON DANO CEREBRAL ADQUIRIDO 
E AS SÚAS FAMILIAS E AS ASOCIACIÓNS MEMBRO DE FEGADACE 

SERV IZO DE  ASESORÍA  XUR ÍD ICA

SOL IC I TUDE  DE  CONSULTA  /  ASESORAMENTO INDIV IDUAL
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DIRIXIDO A PERSOAS CON DANO CEREBRAL ADQUIRIDO 
E AS SÚAS FAMILIAS E AS ASOCIACIÓNS MEMBRO DE FEGADACE 

SERV IZO DE  ASESORÍA  XUR ÍD ICA

z
z

z

PROTECCIÓN DE DATOS:  
Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable: FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL.
Finalidade: Xestión das consultas formuladas ao Servizo de Asesoría Xurídica.
Lexitimación: O consentimento.
Destinatarios: Persoa contratada por FEGADACE para desenvolver o Servizo de Asesoría
Xurídica.
Dereitos: Poderás exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos
teus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento, a retirar o consentimento prestado e a
reclamar perante a Autoridade de Control, tal como se indica na información adicional.
Información adicional: Toda a información facilitada poderás atopala ampliada en
https://www.fegadace.org/files/mscfegadace/2022-5/9-13-30-40.admin.informacion-adicional-
asesoria-xuridica.pdf

Acepto:
  SI

  NON
z

z


