ANEXO I: MODELO DE INFORME MUNICIPAL DE INSERCIÓN SOCIAL DUN
ESTRANXEIRO, A EMITIR POLO CONCELLO NO QUE ÉSTE TEN O SEU DOMICILIO
HABITUAL, NO MARCO DO PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DUNHA
AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL POR RAZÓNS DE ARRAIGAMENTO,
DE ACORDO CO PREVISTO NO ART. 124.2 DO REGULAMENTO DA LEI ORGÁNICA
4/2000, SOBRE DEREITOS E LIBERDADES DOS ESTRANXEIROS EN ESPAÑA E A
SUA INTEGRACIÓN SOCIAL, APROBADO POR R.D. 557/2011 DO 20 DE ABRIL :

Informe municipal de inserción social n.º
Concello de Ourense (Provincia Ourense)
COMPARECE:
1) DATOS PERSOAIS DO ESTRANXEIRO/A INTERESADO/A:
Nome:
XXXX
Apelidos:
sexo V/M, nado/a o XX/XX/XXXX
en
XXXXX
XXXXXXX 3200X Ourense e n.º de Pasaporte XXXXX
2)
INFORME
ACREDITATIVO
DA
TRABALLADOR/A ESTRANXEIRO/A:

INSERCIÓN

XXXX
de nacionalidade
con domicilio

SOCIAL

DO/DA

A PERSOA MANIFESTA:
CRITERIOS VALORADOS NO INFORME:
2.1. Tempo de permanencia en España do/da estranxeiro/a interesado/a:
a. Data de entrada en España, manifestada:
b. Tempo total de permanencia no Municipio, manifestado:
c. Tempo total de permanencia en España, manifestado:
d. CONSTA ao Concello (padrón municipal, etc.) a súa permanencia no
Municipio dende:
2.2. Medios de vida cos que conta o estranxeiro/a interesado/a:
Que dispón de medios de vida, o cal acredita coa documentación seguinte (sinalar
cales):
- Compromiso de contratación asinado polo/pola empregador/a e o/a
solicitante.
- Certificación ou documentación bancaria.
- Outros:

2.3.
Grao de coñecemento das
Comunidade Autónoma.

linguas oficiais no territorio da

O estranxeiro interesado declara que coñece as linguas oficiais no territorio da
Comunidade Autónoma, no seguinte nivel:
- Nivel de coñecemento da lingua castelá:
Falado: non, nivel mínimo, correcto, bilingüe (táchese o que non
corresponda).
Escrito: non, nivel mínimo, correcto, bilingüe (táchese o que non
corresponda).
- Nivel de coñecemento da lingua GALEGA:
Falado: non, nivel mínimo, correcto, bilingüe (táchese o que non
corresponda).
Escrito: non, nivel mínimo, correcto, bilingüe (táchese o que non
corresponda).
2.4. Nivel de inserción nas redes sociais do entorno:
Que colabora nas redes sociais do municipio a través da súa participación en:
Nome e tipo da/s entidad/es, e características da participación:

2.5. Programas educativos ou de formación laboral nos que participe o/a
traballador/a estranxeiro/a ou os seu familiares directos:
O/A traballador/a estranxeiro/a acredita que él ou os seus familiares directos
participaron nos seguintes programas educativos ou de inserción social e/ou
laboral:
Data e duración
do programa

Participante

Entidade
organizadora

Nome do Programa

Que non participou en programas educativos ou de formación laboral.

Outras circunstancias de interese (superficie e número de persoas
empadronadas na vivenda que habita, etc.):

Tendo en conta que o interesado ten residencia efectiva en España desde fai máis
de tres anos e que ten oferta laboral con data de XX/XX/XXXX considérase
FAVORABLE a acreditación de arraigamento no municipio de Ourense.
Vista a instancia e documentación aportada pola interesada domiciliada neste
municipio solicitando informe de arraigamento social, segúndo o previsto no art.
124.2 de Regulamento da Lei Orgánica 4/2000, sobre dereitos e liberdades dos
estranxeiros en España e a súa integración social, aprobado por R.D. 557/2011,
de 20 de abril.
Este Concello, de conformidade có disposto no artigo 124.2. do citado
Regulamento, emite INFORME
FAVORABLE por quedar acreditado o seu arraigamento no municipio.
DESFAVORABLE por (indicación dos motivos do carácter desfavorable do
informe, tales como a falta de constancia de determinadas circunstancias das
manifestadas, con indicación das mesmas)
O/a representante legal do Concello
ou persoa na que delegue

Selo do Concello e rexistro de saida

A traballadora social municipal

Asdo:

O presente acto administrativo, de conformidade co establecido no art. 109.c) da Lei 30/1992, de 26 de
novembro, de Rexime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común,
pone fin á vía administrativa, podendo interpoñer o interesado, conforme ó previsto nos art. 116 y 117 da
Lei 30/1992, potestativamente, recurso de reposición, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ó da
presente notificación, ante este mesmo Órgano o, directamente, recurso contencioso-administrativo diante
o Xulgado do Contencioso-administrativo competente, conforme ó previsto nos art. 45 y 46 da Lei
29/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa, no prazo de dous meses
contado a partir do dia seguinte ó da presente notificación, sen prexuízo de que poida interpoñer cualquera
outro recurso que estime oportuno.

De acordo co art. 6 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter
persoal, autorizo expresamente a que o Concello que emite o presente informe municipal de inserción
social remita copia do mesmo á Delegación ou Subdelegación do Goberno competente en relación coa
resolución da correspondente solicitude de autorización de residencia temporal por razóns de
arraigamento, aos únicos efectos de que se tramite devandita autorización de residencia, por min
solicitada, en cumprimento do establecido na Lei Orgánica 4/2000, sobre dereitos e liberdades dos
estranxeiros en España e a súa integración social, e no seu Regulamento, aprobado por Real Decreto
557/2011.
Sinatura do estranxeiro interesado:

