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Anexo I: Modelo de solicitude de axudas ás familias para a compra de regalos de Nadal 
do Concello de Mugardos 2021. 

A) DATOS PERSOAIS  

Apelidos e nome do/da solicitante e DNI 

Enderezo completo 

Teléfono 

Correo electrónico: 

B) DATOS FAMILIARES: 

Nome e apelidos da/do menor Data de nacemento 
  
  
  
  
  

C) DOCUMENTACIÓN ACHEGADA COA SOLICITUDE 

□ Fotocopia do DNI do solicitante (pai, nai ou titor/a)* 

□ Fotocopia do libro de familia no que figuren tódolos membros da unidade familiar.* 

□ Declaracións responsables segundo o anexo II.  

□ Informe de convivencia* (Non será preciso volver a achegalo sempre que xa se presentara noutra convocatoria de 
servizos sociais, especifique o ano e o expediente de presentación e autorizara expresamente á comprobación de oficio polo 
persoal do Concello de Mugardos (vixencia de 6 meses) na solicitude de certificacións e volantes de empadroamento) 

□ Fotocopia da declaración da renda correspondente ao exercicio 2020, dos proxenitores ou 
titores/as legais; ou autorización ao Concello de Mugardos á consulta deses datos (previa solicitude do impreso 
no departamento de servizos sociais), asinado por tódolos integrantes da unidade familiar maiores de 18 anos.* 

□ Outra documentación: 
___________________________________________________________ 

□  

□ NOTA: A presentación dos documentos indicados co asterisco son opcionais no caso de 
telos presentado para outro expediente no departamento de servizos sociais comunitarios. 
Deberá indicar o expediente e o ano de 
presentación:…………………………………………………………… 

Mugardos, ___de ___________ de 2021 

Sinatura do/a pai, nai titor/a 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUGARDOS (A CORUÑA) 
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 o 
Concello de Mugardos, con dirección Avda. Galicia, 45, 15620-Mugardos; CORREO@CONCELLODEMUGARDOS.GAL. 
1.—FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. O feito de que non nos facilite parte da 
información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. 
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para dar cumprimento legal ás 
xestións administrativas derivadas da prestación do servizo. 
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de prestación do servizo. 
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O Concello de Mugardos poderá ceder os seus datos de carácter persoal a outras administracións. 
4.- DEREITOS: 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. 
O Concello de Mugardos 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. 
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Anexo II: Declaración responsable. (Convocatoria Axudas ás familias para a compra de 
regalos de Nadal, 2021) 

Nome e apelidos ________________________________________________________, con 

NIF/pasaporte _________________________, pai, nai, titor/a dos/as menores: 

1. ……………………………………………...…………………………………………………………. 

2. ……………………………………………...…………………………………………………………. 

3. ……………………………………………...…………………………………………………………. 

4. ……………………………………………...…………………………………………………………. 

5. ……………………………………………...…………………………………………………………. 

 

DECLARO: 

1.- Estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias fronte á Seguridade Social, 
Axencia Tributaria e Concello de Mugardos 

2.- Non estar incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condicion de beneficiario/a de 
subvencións públicas recollidas nos artigos 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 
Subvencións e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia. 

3.- Estar ao corrente no cumprimento de obrigas por reintegro de subvencións. 

4.- Ter cumprido o obxecto da subvención e destinala á finalidade para a que se concedeu. 

 NON ter solicitadas e/ou concedidas outras axudas para o mesmo concepto.

 Ter solicitadas e/ou concedidas outras axudas para o mesmo concepto (especifique cales no 
seguinte cadro). 

Tipo de axuda Organismo que a concede Contía concedida en euros 
   

   

   

 

AUTORIZO ao Concello de Mugardos para que realice as comprobacións oportunas en relación 
cós apartados anteriores, durante todo o período que dure o proceso de concesión e pago das 
axudas. 

Mugardos, ___de___________ de 2021 

 

Sinatura do/a pai, nai titor/a 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUGARDOS (A CORUÑA) 
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 o Concello de Mugardos, con dirección Avda. Galicia, 45, 15620-Mugardos; CORREO@CONCELLODEMUGARDOS.GAL. 
1.—FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. 
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. 
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para dar cumprimento 
legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo. 
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de prestación do servizo. 
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O Concello de Mugardos poderá ceder os seus datos de carácter persoal a outras administracións. 
4.- DEREITOS: 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. 
O Concello de Mugardos 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. 
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Anexo IV: AUTORIZACIÓN  a Concello de Mugardos a solicitar de oficio un volante de 
empadroamento colectivo de tódolas persoas que residen no seguinte enderezo:  
-_____________________________________________________________________________ 

NOME E APELIDOS 
(De cada unha das persoas que 
figuran na mesma folla padronal) 

NIF/NIE/PASAP
. 

AUTORIZA SINATURA DA 
PERSOA OU DO 
PAI/NAI NO CASO 
DE SER MENOR DE 
IDADE 

          SI               NON  

          SI               NON  

          SI               NON  

          SI               NON  

          SI               NON  

          SI               NON  

          SI               NON  

          SI               NON  

          SI               NON  

          SI              NON  

O presente documento débese acompañar da fotocopia do DNI de tódalas incluídas na 
autorización. No caso de separación, divoricio, custodia de menores, deberase achegar a 
correspondente sentencia. As persoas incluídas no presente ANEXO V, mediante a súa sinatura, 
declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No 
caso de menores de idade, este documento deberá ser asinado por un dos seus proxenitores, titor/a ou 
representante legal 
 Mugardos,  ........ de ............................... de ............ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 o Concello de Mugardos, con dirección Avda. Galicia, 45, 15620-Mugardos; CORREO@MUGARDOS.GAL. 
1.—FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. 
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. 
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como 
para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo. 
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de 
prestación do servizo. 
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O Concello de Mugardos poderá ceder os seus datos de carácter persoal a outras administracións. 
4.- DEREITOS: 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. 
O Concello de Mugardos 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. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUGARDOS (A CORUÑA) 
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Anexo V: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROXENITOR/A PARA SOLICITAR CERTIFICADO/VOLANTE 
DE EMPADROAMENTO DE MENORES NON EMANCIPADOS  

SIN RESOLUCIÓN XUDICIAL SOBRE A GARDA E CUSTODIA 
 

Nome e Apelidos DNI/NIE1 

  

Enderezo  de empadroamento 
 

 

A efectos de obter certificado/volante de empadroamento respecto dos meus fillos/as menores de 
idade, que a continuación se relacionan: 
 

Nome e apelidos Fecha de nacimiento DNI/NIE2 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE: 
- Que ambos os proxenitores ostentamos a garda e custodia do menor/os menores anteriormente 

citados 
- Que non existe resolución xudicial que se pronuncie sobre a garda e custodia. 

- Que concorre imposibilidade de poder contar coa sinatura do outro proxenitor e 
o/a menor/es están a convivir comigo. 

- Que dispoño de capacidade legal suficiente para levar a cabo o trámite indicado. 
 
Así mesmo, quedo decatado de que a inexactitude, falsidade ou omisión no contido desta declaración 

ou nos datos ou documentos que acompañan á mesma, poderá dar lugar ás responsabilidades civís ou 

administrativas que correspondan. 

 
En ______________________ a _______ e  ___________  de 20   

Asinado: 

 

 
 

 

1. En caso de non dispoñer de DNI/ NIE, farase constar algún dos documentos de acreditación da identidade a que se refire o art. 
16.2  f) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local 
2. Véxase Nota 1. 
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Anexo VI: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROGENITOR/A PARA SOLICITAR CERTIFICADO/VOLANTE 
DE EMPADROAMENTO DE MENORES NON EMANCIPADOS 

APORTANDO RESOLUCIÓN XUDICIAL SOBRE A GARDA E CUSTODIA 
 

Nome e Apelidos DNI/NIE1 

  

Enderezo  de empadroamento 
 

 

A efectos de obter o certificado/volante de empadroamiento respecto dos meusfillos/as menores de idade, que a 
continuación se relacionan: 

Nome e Apelidos Data de nacemento DNI/NIE2 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE: 
Que a resolución xudicial (especificar tipo de resolución, data, xulgado e nº de procedemento): 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

presentada está en vigor e non existe outra posterior que modifique os termos da mesma no relativo á  garda e 
custodia. 

 Que dispoño de capacidade legal suficiente para levar a cabo o trámite indicado. 
 Que non me atopo incurso/a nos supostos de feito previstos nos artigos 103.1ª c) 3, ou 158.3º c) 4 do 

Código Civil. 
 
Así mesmo, quedo decatado de que a inexactitude, falsidade ou omisión no contido desta declaración ou nos datos 
ou documentos que acompañan á mesma, poderá dar lugar ás responsabilidades civís ou administrativas que 
correspondan. 
 
En     , a       de                                de 20   
 
Asinado 
 
 
1. En caso de non dispoñer de DNI/ NIE, farase constar algún dos documentos de acreditación da identidade a que se refire o art. 16.2  f) da Lei 7/1985, 
do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local 
2. Véxase Nota 1. 
3. Art. 103.1º  c) do Código Civil: “Admitida a demanda, o xuíz, a falta de acordo de ambos os cónxuxes aprobado xudicialmente, adoptará, con 
audiencia destes, as medidas seguintes: 
1º...Cando exista risco de subtracción do menor por algún dos cónxuxes ou por terceiras persoas poderán adoptarse as medidas necesarias e, en 
particular, as seguintes: 
c) Sometemento a autorización xudicial previa de calquera cambio de domicilio do menor” 
4. Art. 158.3º  c) do Código Civil: “O xuíz, de oficio ou a instancia do propio fillo, de calquera parente ou do Ministerio Fiscal, ditará: 
3º As medidas necesarias para evitar a subtracción dos fillos menores por algún dos   proxenitores ou por terceiras persoas e, en particular as seguintes: 
c) Sometemento a autorización xudicial previa de calquera cambio de domicilio do menor. 

 


