
         SERVIZOS SOCIAIS
         CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ  (A CORUÑA)
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                                                                 servizos.sociais@aspontes.org                                    Ref.: JPF 

BANCO DE ALIMENTOS (Xuño 2020)

D/Dna.: ___________________________________________________________________________________________________________________________,

con DNI/NIE: _____________________________________,

con domicilio en: _______________________________________________________________________________________________________________ do

Concello de AS PONTES, e con teléfonos: ___________________________________________________________________________

SOLICITO participar no reparto do Banco de Alimentos, entregando nos Servizos Sociais
a documentación necesaria.

AUTORIZO ao  Concello  das  Pontes  a  solicitar  a  cesión  da  información  por  medios
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas
obrigacións tributarias co Estado e á comprobación do empadroamento de oficio. 

DECLARO  BAIXO  XURAMENTO que  nin  eu,  nin  ningún  membro  da  nosa  unidade
familiar, maior de 18 anos, temos mais contas nin produtos financeiros ao noso nome, que
os que xa entregamos coa documentación nos Servizos Sociais do Concello das Pontes.

Nº de membros na unidade familiar: ______________

As Pontes de García Rodríguez, __________ de ____________________________ de 20 ________.

Asdo.: 

O prazo estará aberto entre o 22 e o 26 de xuño de 2020

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal,
informámoslle  que os  datos de carácter  persoal  recollidos neste documento,  formarán parte  dun ficheiro  de datos
titularidade do CONCELLO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, cuxa finalidade é a realización de xestións de
intervención  social,  para  o  que  vostede  consinte  expresamente  no  caso  de  facilitar  datos  de  saúde  ou  outros
especialmente protexidos. Vostede tamén autoriza de modo expreso a que podamos ceder os seus datos a autoridades
sanitarias,  corpos e forzas de seguridade,  centros  educativos,  servizos sociais  doutras  administracións  e a outros
órganos  da  administración  pública  para  o  bo  fin  da  intervención  social.  Poderá  exercitar  os  dereitos  de  acceso,
rectificación,  cancelación  e oposición,  dirixindo  a  súa solicitude  ao  Parque Municipal  s/n  de  As Pontes,  15320 (A
Coruña). No caso que facilite datos doutros membros da súa unidade familiar ou de terceiros relacionados deberá
informarlles do contido da presente cláusula.
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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA A SOLICITUDE DO BANCO DE ALIMENTOS
 

• Movementos bancarios dos últimos 6 meses de todas as contas da unidade 
familiar.

• Última declaración do IRPF, ou Certificado de imputacións (no caso de non facela), 
ou Xustificantes económicos de todos os membros da unidade familiar: INEM, 
contratos de traballo, nóminas, recibos de pensións ...

• No caso de non poder presentar documentación do punto anterior, declaración 
xurada da situación económica da familia.

• Último recibo de alugueiro ou hipoteca (se é o caso).

• Fotocopia da sentencia de separación ou divorcio, convenio regulador, demanda 
de impago de pensión, etc.(se fora o caso)
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