subsecretaría
subdirección xeral
de información
administrativa e
inspección xeral de
servizos

Espazo reservado para referencias,
codificacións informáticas, etc.

Rexistro de presentación

Rexistro de entrada

solicitude de legalizacións/apostilas
1. datos do solicitante
Nome e apelidos ou denominación social

advertencia:
Nas Comunidades Autónomas con lingua cooficial, existe á súa disposición este impreso na lingua vernácula

Número do documento nacional de identidade (DNI)
ou pasaporte ou número de identificación fiscal (NIF)

2. datos relativos á solicitude
número de documentos a legalizar/ apostilar

país de destino

(Cubra cun

3. datos relativos á notificación

a opción elixida)

Para os efectos de notificación, o interesado sinala como medio preferente:
Correo electrónico

Núm. de tel:

Remitir a: D/Dª
Domicilio de notificación
Avda., rúa ou praza

Localidade:

Provincia:

Código postal:

País:

Lugar e data

sr. /sra. subdirector xeral de
información administrativa e inspección
xeral de servizos
correo electrónico www.mjusticia.gob.es C

Sinatura

Ver instrucións
para encher os datos ao dorso
LIMPIAR

IMPRIMIR

pra
28012 – madrid
tel.: 902 007 214 / 91 837 22 95

solicitude de legalizacións / apostilas
instrucións para cubrir o impreso

xerais:
O documento deberá cubrirse á máquina ou con letras maiúsculas, sen emendas nin riscaduras.
Non escribir nos espazos correspondentes aos recadros punteados.
específicas:
1.- datos do solicitante:
-	Nome e apelidos ou denominación social: Indicaranse os datos de identificación do solicitante.
-	Número do documento nacional de identidade (DNI) ou pasaporte ou número de identificación fiscal (NIF): Reflectirase o tipo de documento identificativo que corresponda e o seu número.
2.- datos relativos á solicitude:
-	O solicitante reflectirá nos espazos correspondentes o número de documentos a legalizar ou apostilar, así como o país de destino.
3.- datos relativos á notificación:
-	O solicitante consignará cun "X" o medio preferente para a notificación de entre os indicados expresamente no impreso (teléfono ou correo electrónico), con indicación dos datos correspondentes ao medio elixido. No que respecta ao enderezo de correo
electrónico poderase escribir en minúsculas, se así corresponde.
Consignarase o nome e apelidos ou denominación social a que debe remitirse a notificación.
Indicarase o tipo de vía pública (avda., rúa ou praza), coa denominación e número que corresponda.
Localidade: Sinalarase a localidade correspondente ao domicilio á que pertence. No suposto de que a localidade sexa
entidade inferior a municipio, reflectirase a súa denominación (concello, aldea, barrio, parroquia, casarío, etc.), cando
sexa necesario para a súa correcta identificación. As denominacións escribiranse completas e sen abreviaturas.
Código postal: Consignaranse os díxitos correspondentes ao código postal do domicilio indicado.
Provincia: Indicarase a provincia á que pertence o domicilio indicado.
País: Sinalarase o país ao que pertence o domicilio indicado.
lugar e data: Indicarase o lugar e data en que se cubre o impreso.
sinatura: Asinarase o impreso de solicitude.

