ANEXO I
SOLICITUDE DA AXUDA A NATALIDADE
NOME

TIPO DE VÍA

APELIDO

APELIDO

NOME DA VÍA

CP

CONCELLO

TEL MÓBIL 1

TEL. MÓBIL 2

NIF/NIE/Nº pasaprote

NÚMERO

BLOQUE

LOCALIDADE
TEL. FIXO

ANDAR

PORTA

PROVINCIA
ENDEREZO ELECTRÓNICO

E,NA SUA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido de dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF/NIE/Núm. pasaporte
Correo electrónico

Datos do cónxuxe/parella/titor
NOME

APELIDO

APELIDO

NIF/NIE/Nº pasaprote

APELIDO

Data de nacemento

Datos do fillo/a, acollido/a:
NOME

APELIDO

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
⃝ DNI pais, titores ou acolledores

⃝ Libro de familia ou documentación substitutiva

⃝ Certificado IBAN bancario.

⃝ Sentenza ou convenio regulador, de ser o caso

⃝ Resolución de acollemento, de ser o caso

⃝ Resolución xudicial de garda e custodia do menor

⃝ Acto xudicial de adopción.

⃝ Certificado de IBAN bancario

⃝ Volante de empadroamento colectivo

⃝ Anexo II

⃝ Certificado de estar ao corrente coas obrigas tributarias
AUTORIZO  SI

NON , á consulta dos datos do Padrón de Habitantes de Cerceda.

AUTORIZO  SI

NON , á consulta dos datos de obrigas tributarias coa seguridade social, Administración

Tributaria Estatal, da Comunidade Autónoma e Local.
Cerceda, _______ de _____________________________ de 20_________
(sinatura)

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus
datos persoais é CONCELLO DE CERCEDA, con dirección AVENIDA DO MESÓN 21, 15185 - A CORUÑA; LINARES@CERCEDA.ES. Os datos serán
utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo
por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como
opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en cualquier momento. Para elo, CONCELLO DE
CERCEDA dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos
formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico alcaldia@cerceda.es

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CERCEDA (A Coruña)

ANEXO II
COMPROMISO DE EMPADROAMENTO E DEVOLUCION DA AXUDA POR INCUMPRIMENTO DE
ALGUN REQUISITO
Don/dona:.......................................................................................................................................
Con DNI/NIE/Nº de pasaporte.......................................................................... e domicilio en
........................................................................................................................................................
COMPROMÉTOME
1. A seguir empadroado/a e con residencia efectiva, tanto eu como o meu/miña fillo/a,
acollido/a, no Concello de Cerceda por un período mínimo de dous anos2. A devolución desta axuda no caso de incumprir algúns dos requisitos esixidos para a
súa concesión.
Cerceda, _____________ de __________________ de 20___________

