Concello de Monterrei

ANEXO I
Solicitude de axudas por nacemento/adopción de fillo/a no concello de
Monterrei durante o ano 2021
Datos do proxenitor 1/adoptante/acolledor beneficiario
Nome
DNI
Enderezo para
notificación
Localidade

Teléfono

Datos do proxenitor 2/adoptante/acolledor beneficiario
Nome
DNI
Enderezo para
notificación
Localidade

Teléfono

Fillo/a nado/a ou adoptado/a, acollido/a
Nome a apelidos
Data de nacemento/adopción/
acollemento
Situación dos proxenitores
Matrimoni
o

Separación
/divorcio

Unións de
feito

Monoparent
al

Autorizo ao Concello de Monterrei a solicitar os datos necesarios
relativos ao empadroamento
Solicitan que lles sexa concedida a axuda por nacemento/adopción de
fillo/a no Concello de Monterrei e para tal efecto achegan a seguinte
documentación:
Fotocopia compulsada do DNI de todos os membros da unidade
familiar maiores de idade.
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 Fotocopia compulsada do libro de familia. Nos supostos de adopción
ou acollemento, ou titoría legal do menor, documentación compulsada
acreditativa
 Certificación de atoparse ao corrente coas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
Acreditación pormenorizada dos ingresos da unidade familiar: fotocopia
compulsada da declaración do IRPF de todos os membros da unidade
familiar ou documento no que consten os ingresos brutos e, de non ser o
caso, certificado negativo de Facenda.
Certificado da conta bancaria na que se solicita o ingreso da axuda.
Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do convenio
regulador, de ser o caso.
Compromiso dos beneficiarios da axuda (pai/nai e fillo) de permanecer
empadroados no municipio durante polo menos un ano posterior ao
nacemento, adopción ou acollemento.
Ademais, declaran baixo a súa responsabilidade:
1. Que coñecen as bases da convocatoria e que se someten ás actuacións de
comprobación e á achega de documentación que o Concello poida acordar
para comprobar que as actuacións ás que dedique a subvención, no caso de
que nos fose concedida, se correspondan cos fins para os que se solicita.
2. Que non están incursos nas prohibicións para obter a condición de persoa
beneficiaria, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
3. Que se comprometen os beneficiarios da axuda (pai/nai e fillo) a permanecer
empadroados no Concello de Monterrei durante polo menos un ano posterior
ao nacemento, adopción ou acollemento.
Se non cumpren con isto, deberán devolver o importe íntegro da axuda
percibida que lle poderá ser reclamada polo Concello segundo os trámites
legais.
Así mesmo, están obrigados a comunicar calquera cambio que se produza na
situación da unidade familiar que poida ter relevancia ou que se tiveran en
conta para a concesión da axuda. A ocultación destes cambios pode dar lugar
ao reintegro da axuda.
Monterrei, .......de...................de..............

Asdo.:
AO ALCALDE DO CONCELLO DE MONTERREI
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