
Edificio administrativo San Caetano 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfono 981 54 54 00 

 

 
SERVIZO DE TELEASISTENCIA BÁSICA DOMICILIARIA 
 

Mediante a presente carta/fax desexo comunicar A BAIXA no servizo de Teleasistencia básica 
domiciliaria do/a seguinte usuario/a: 

 

D./D.ª: 

NIF: Teléfono: 

Enderezo: 

Concello: Código Postal: 

 
Datos da persoa que comunica a baixa: 

 

D./Dª: 

NIF: Teléfono contacto 

Relación co usuario  familiar  coidador  titor legal 

 outro (indicar cal): 

 

Por favor, indique o motivo polo que solicita a baixa no servizo: 
 

 Cambio da situación do usuario (empeoramento da enfermidade, hospitalización, etc.)  

 Pola calidade do servizo 

 Outros motivos, por favor indicar cales: 

 
En    a de  do 20  

 

 

Sinatura 

 

Por favor, envíe este documento por fax ao seguinte número: 981545691, ao correo electrónico 

autonomiapersoal.sxps@xunta.es ou por correo postal ao seguinte enderezo: 

CONSELLERÍA DE POLITICA SOCIALSOCIAL 
SERVIZO DE PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA 
Edificio Admtvo. San Caetano s/n. 15781.SANTIAGO DE COMPOSTELA 

  

mailto:autonomiapersoal.sxps@xunta.es


 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 
Responsable do tratamento Xunta de Galicia -  Consellería de Política Social 

Finalidades do tratamento 
Xestións derivadas da prestación do servizo de teleasistencia domiciliaria para persoas dependentes. 
así como a tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da 
información e contidos da Carpeta cidadá. 

Lexitimación para o tratamento 
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a Lei 
39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación 
de dependencia, e demais normativa recollida na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-
proteccion-datos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda. 

Destinatarios dos datos 
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a 
tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder 
de forma integral á información relativa a unha materia. 

Exercicio de dos dereitos 
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros 
dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, segundo se recolle 
en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. 

Contacto delegado/a protección de datos e 
información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos  
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