ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

BS410A

SOLICITUDE

PROGRAMA DE PRESTACIÓN POR FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

NIF

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

DATOS DA PERSOA PROXENITORA QUE NON APAREZA COMO SOLICITANTE (SE É O CASO)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PERSOA BENEFICIARIA DA AXUDA EN 2013
SI

NON

DATOS DAS FILLAS OU FILLOS MENORES DE TRES ANOS
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DATA DE NACEMENTO/
ADOPCIÓN OU ACOLLEMENTO

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitei nin me concederon ningunha outra axuda para este mesmo concepto.
Si solicitei e/ou me concederon outras axudas por fillos ou fillas menores de tres anos, que a continuación se relacionan:
ORGANISMOS

IMPORTE (€)

ANEXO I
(continuación)
A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (CONTINUACIÓN)
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incurso ou incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención das axudas previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.f) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN
Anexo II
Certificado de empadroamento conxunto de toda a unidade familiar.
Outros documentos:
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Copia do DNI ou NIE, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de
verificación de datos de identidade.
Copia do libro de familia ou certificación literal de nacemento do rexistro civil
de cada un dos fillos ou fillas menores de tres anos.
Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio.
Convenio regulador ratificado polo xulgado.
Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou
acollemento (só no caso de ser formalizado por outra comunidade autónoma)
Certificado de defunción ou copia da folla do libro de familia onde figure esta
circunstancia.
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade co artigo 35 letra f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e co artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para a consulta da
documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non transcorreron máis de cinco anos desde a
finalización do procedemento a que corresponden.
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do
solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido
a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 11 de marzo de 2014 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por
fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2014.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Familia e Inclusión

de

de

ANEXO II

DATOS DA PERSOA PROXENITORA QUE NON APAREZA COMO SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do
solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a
Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia segundo o establecido no artigo
20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido
a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar como responsable do ficheiro.

SINATURA DA PERSOA PROXENITORA QUE NON APAREZA COMO SOLICITANTE

Lugar e data

,

de

de

