SERVIZOS SOCIAIS
CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (A CORUÑA)
Rúa Rosalía de Castro, s/n (2ºandar) · CP 15320 · Telf.: 981441008 · REL 01150709 · CIF P1507100D

servizos.sociais@aspontes.org

Ref.: JPF

BANCO DE ALIMENTOS (outubro 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.
AUTORIZAMOS ao Concello de As Pontes de García Rodríguez a solicitar a cesión da
información por medios informáticos ou telemáticas, sobre a circunstancia de estar ou non
ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado e a Seguridade Social, á
comprobación dos datos tributarios do ano 2019, aos efectos da sinatura ou abono de
cantidades derivadas de convenios e subvencións, de acordo co establecido na Lei
orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, Lei do
imposto sobre a renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras
normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre
que o órgano de concesión o estime oportuno, 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 20 e o 27 de outubro de 2020
Responsable do tratamento: Concello das Pontes de García Rodríguez. Finalidade: Tramitar e xestionar as diferentes
solicitudes de Servizos Sociais e participar nas Actividades Municipais. Lexitimación O tratamento dos datos incluídos
no presente formulario baséase no Artigo 6.1. e) RGPD: interese público e artigo 6.1.a) do RGPD: consentimento da
persoa afectada. Destinatarios: Os datos serán cedidos a colaboradores e relatores encargados da actividade.
Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como limitación, portabilidade,
cando procedan, ante Concello das Pontes de García Rodríguez, Parque Municipal s/n, 15320 - As Pontes de García
Rodríguez - A Coruña, indicando no asunto: Ref. Protección de Datos ou a través da Sede electrónica:
https://sede.aspontes.org/opencms/es/.Información adicional: Consultar o Anexo I (CAPA 2) – Información adicional
protección de datos.
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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)

