
SEDE ELECTRÓNICA
CONCELLO DE TRAZO
                           

SOLICITUDE DE AXUDAS POR NACEMENTO DE FILLA/O, ADOPCIÓN OU ACOLLEMENTO 

NOTIFICACIÓN: TELEMÁTICA     □               POSTAL  □  
DATOS DA SOLICITUDE

NIF___________________   Nome    _____________________ Apelidos __________________________

Teléfono _______________________              Correo Electrónico     ______________________________
                                              
Domicilio de Notificación_________________________________________________________________

Código PostaL_____________ Concello   _________________   Provincia_______________________

ACTUANDO

Actuando en nome propio Representando, en calidade de____________________________

Tipo de Representante:________________________________________________________

Posibles valores: (Representante Legal, Titor Legal, Heredeiro Legal, Alcalde / Concelleiro Delegado, REA –
Rexistro Electrónico de Apoderados, Outros, Certificado de Representación)

DATOS DO INTERESADO

NIF _________________ Nome____________________ Apelidos _______________________________

Teléfono ___________________Correo Electrónico______________________________________

Datos do menor: nome e apelidos: _________________________________________________________,

Data de nacemento, acollemento ou adopción:__________________________

Datos do/a outro/a proxenitor/a: Nome e apelidos___________________________________

NIF/NIE:___________________

DECLARO:

➢ Que coñezo as bases publicadas no BOP número 24 de data 05/02/2021 Ordenanza municipal 
reguladora de axudas por nacemento de filla/o, adopción ou acollemento 

➢ Acredito o empadroamento e residencia efectiva no concello de Trazo do pai, nai ou titor/a legal con
antigüidade mínima dun ano antes do nacemento do fillo ou filla, así como o empadroamento dun 

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais, informámolo/a de que os
datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito
confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o procedemento de Exercicio de Dereitos da Sede Electrónica.



SEDE ELECTRÓNICA
CONCELLO DE TRAZO
                           

dos pais e do nado/a no Concello de Trazo no momento da solicitude da axuda, autorizando ao 
Concello de Trazo á consulta dos meus datos.

➢ Que ningún dos proxenitores estamos privados da patria potestade dos/as noso/as fillos/as ou se a 
tutela ou garda fora asumida por unha institución pública.

➢ Que ningún dos proxenitores temos débedas pendentes co Concello de Trazo, autorizo ao Concello 
á consulta dos meus datos.

➢  Asumo o compromiso de permanecer empadroados no Concello de Trazo durante un período 
mínimo de cinco anos e de comunicar no prazo dun mes calquera cambio que se produza na 
situación da unidade familiar que poida ter relevancia ou fora tida en conta para a concesión da 
axuda. 

Documentación necesaria:

1.–Coa solicitude achegarase a seguinte documentación: 

□  a) DNI do solicitante. 

□   b) Certificado de nacemento. 

□  c) Certificado de empadroamento colectivo da unidade familiar no concello de Trazo. 

□   d) No caso de adopción, auto xudicial de adopción ou resolución administrativa de acollemento preadoptivo. 

□  e) De ser o caso, resolución xudicial que estableza a quen corresponde a garda e custodia do menor 
en caso de separación, divorcio ou nulidade matrimonial

□  f) Certificación bancaria do número de conta designada para percibir a dita axuda 

Trazo, a _____, de _____________ de  20___

Sinatura da persoa solicitante                                                                   Sinatura do/a outro/a 
proxenitor/a

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais, informámolo/a de que os
datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito
confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o procedemento de Exercicio de Dereitos da Sede Electrónica.


