
 
 

ANEXO I 

 
SOLICITUDE DE AXUDA PARA O FOMENTO DA NATALIDADE NO CONCELLO DE FRIOL 

 
SOLICITANTE 
 

Nome e Apelidos D.N.I. Teléfono 

 
 

  

 
DIRECCION PARA NOTIFICACIÓNS 
 

Rúa/lugar Número Parroquia Correo Electronico 

 
 

   

 
DATOS DO/S FILLO/S 
 

Nome e Apelidos Data de nacemento 

 
 
 
 

 

 
DOCUMENTACIÓN QUE ADXUNTA: 
 

    Copia compulsada de DNI, pasaporte ou documento administrativo que acredite a identificación do   
solicitante como beneficiario/a dos proxenitores. 

     Fotocopia do libro de familia. 

     Certificado de nacemento do recién nado expedido polo Rexistro Civil 

     Copia compulsada da resolución xudicial no caso de adopción. 

   Certificado de empadroamento dos beneficiarios que acredite a residencia efectiva no Concello 
durante alomenos dous anos dun dos proxenitores, así como de inscrición padroal dos beneficiarios 
co recién nacido ou adoptado, indicando a data de empadroamento do recién nacido e a causa de 
inscripción. Engadirase unha declaración, na que conste o compromiso de continuar empadroado 
durante un ano mais, salvo causas que xustificasen o cambio. 

    Fotocopia da declaración da última declaración da renda ou no seu defecto certificado negativo de 
Facenda. 

    Convenio regulador ou sentencia xudicial de nulidade, separación ou divorcio no seu caso. 

    Certificación de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social 
ou autorización do órgano municipal competente no seu caso. O Concello comprobará de oficio que 
os solicitantes están ao corrente no cumprimento dos deberes fiscais municipais. 

     Documentación acreditativa da titularidade da conta bancaria na que se solicita o ingreso da axuda. 

     Declaración xurada das axudas solicitadas ou recibidas para a mesma finalidade. 
 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE 

 
Que cumpre con tódolos requisitos establecidos na Ordenanza Municipal do Concello de Friol, reguladora 
da concesión de axudas para o fomento da natalidade do Concello de Friol, aprobada polo Pleno do 
Concello, para poder obter as axudas reguladas na mesma. 

 
Friol, a ___ de ______ de 2019 

 

 


