Excmo. Sr. Alcalde Presidente do Excmo. Concello da Coruña
Datos da persoa solicitante
Nome

Primeiro apelido
NIF

Segundo apelido

NIE

Pas.

Outros

Número

Representado por (se é o caso)
Primeiro apelido

Nome ou razón social
NIF

Segundo apelido

NIE

Pas.

Outros

Número

Tipo de representación

Domicilio
Tipo de vía

Nome da vía

Bloque

Escaleira

Número
Piso

Porta

CP

Enderezo aos efectos de notificación (non é necesario se coincide co anterior)
Tipo de vía

Nome da vía

Bloque

Escaleira

Número
Piso

Porta

CP

Datos de comunicación (sinale forma preferente)
Tel. móbil

Correo electrónico

Tel.

Datos económicos da persoa solicitante e das persoas da unidade de convivencia relativos ao ano fiscal en curso (cubrir só no caso de dispoñer
de ingresos ou rendas propias)

Ingresos da persoa solicitante (retribucións, nóminas, rendas, prestacións, axudas, subsidios ou calquera outro ingreso)
Concepto

Contía mensual

Contía anual

Empresa, persoa ou organismo pagador

Ingresos das persoas integrantes da unidade de convivencia (retribucións, nóminas, rendas, prestacións, axudas, subsidios ou calquera outro ingreso)
Apelidos e nome

NIF

Relación co/a
solicitante

Concepto

Contía mensual

Contía anual

Empresa, persoa ou
organismo pagador

Axudas, prestacións ou subvencións solicitadas ou percibidas doutra Administración pública ou entidade pública ou privada pola persoa solicitante ou calquera
membro da unidade de convivencia.
Tipo de prestación/axuda

Organismo que a concede

Importe solicitado

Importe percibido
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Bens mobles ou inmobles, activos financieros, títulos sobre os que a persoa solicitante ou calquera dos membros da unidade de convivencia posúan un dereito de
propiedade, posesión, usufructo ou calquera outro de análoga natureza, con excepción da vivenda habitual destinada ao seu uso.

Titular

Concepto

Valor

A persoa solicitante DECLARA baixo a súa responsabilidade
1. Que os datos consignados nesta solicitude son certos e non se omite ningún dato que poida ter efectos sobre a contía ou percepción da
renda social municipal.

2. Que nin ela nin os membros da súa unidade de convivencia perciben outros ingresos, axudas, prestación e/ou subvencións nin posúe
outros bens mobles ou inmobles, accións, participacións, títulos valores ou outros similares distintos dos indicados e aportados con esta
solicitude.
3. Que está enterado/a da obriga de comunicar ao/á traballador/a social calquera variación que poida producirse na súa situación e que
poida ter efectos sobre a contía ou percepción da renda social municipal.
4. Que dispón da correspondente autorización por parte dos membros da súa unidade de convivencia para o tratamento dos seus datos
persoais e económico, a efectos de poder xestionar correctamente esta solicitude.
5. Que coñece as posibles responsabilidades derivadas da oculatación, falseamento de datos ou calquera outra actuación dirixida a obter
ou conservar de xeito fraudulento a renda social municipal.
6. Que está informado/a das obrigas establecidas na Ordenanza reguladora da renda social municipal e, en especial, a vinculación da
renda co desenvolvemento dun itinerario de inclusión activa.

Se acompaña a esta solicitude
Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos establecidos na Ordenanza municipal reguladora da renda social municipal
(BOP da provincia da Coruña, do 26 de agosto de 2016) (Anexo I)
Autorización para a consulta de datos obrantes nas bases de datos doutras Administracións que resulten precisos para a tramitación da
renda social municipal (Anexo II).
Documentación acreditativa dos ingresos, axudas, prestacións, subvencións, bens mobles ou inmobles, activos finacieros, títulos
declarados nesta solicitude.

SOLICITA o outorgamento da Renda Sociall Municipal ao amparo do

establecido na Ordenanza municipal reguladora da Renda Social Municipal
publicada no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 26 de agosto de 2016
(BOP, nº 162)

En A Coruña, a

de

de

Sinatura da persoa solicitante

De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos
persoaos facilitados nesta solicitude quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade do Concello da Coruña co obxecto de xestionar o presente procedemento.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais destes ficheiros poderanse exercer ante o Rexistro Xeral do Concello da Coruña
(Pza. De María Pita, 1), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da citada Lei Orgánica 15/1999.
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ANEXO I. Relación de documentación que se presenta (sinalar cun x no recadro correspondente)
Fotocopia do DNI, NIF, NIE ou pasaporte da persoa solicitante e de todos o membros da unidade de convivencia.
Fotocopia do libro de familia ou documento que acredite a filiación, se é o caso.
En caso de separación, divorcio, nulidade matrimonial ou cancelación da unión de feito:
Copia da sentenza, convenio regulador ou certificado do rexistro correspondente acreditativo da cancelación da inscrición da unión.
Xustificantes das achegas económicas establecidas na sentenza ou convenio regulador ou, na súa falta, denuncia por incumprimento de
sentenza ou demanda de execución.

No caso de persoas emigrantes retornadas que fixasen a súa residencia no Concello da Coruña, copia cotexada da baixa consular e
acreditación documental da súa residencia no Concello da Coruña.
No caso de persoas vítimas de violencia de xénero, acreditación da súa situación nos termos sinalados polo artigo 5 da lei 11/2007 de
27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
No caso de persoas refuxiadas, acreditación de ter recoñecida a dita condición polo organismo competente da Administración xeral
do Estado, ou de non dispoñer deste recoñecemento, a autorización de permanencia en España por razóns humanitarias ou de
interese social.
Certificado de discapacidade no caso de que a persoa solicitante ou calquera das persoas integrantes da unidade de convivencia que
teñan recoñecida a condición de persoa con discapacidade.
Copia da resolución denegatoria da RISGA, ou prestación económica que a substitúa, de ser o caso.
No caso de residir en vivenda propia con préstamo hipotecario, copia da escritura notarial ou documento bancario e, se é o caso,
xustificante da última cota do préstamo hipotecario.
No caso de residir nunha vivenda alugada, unha copia do contrato de arrendamento en vigor, que non poderá ser de duración inferior
a 6 meses, e o último recibo do alugueiro, se é o caso.
No caso de residir nun establecemento hostaleiro, pensión ou casa particular en réxime de pensión, a copia cotexada da factura
correspondente.
Informe de vida laboral da persoa solicitante e de todas as persoas da unidade de convivencia.
Só no caso de non autorizar a súa consulta, copia da declaración da renda ou datos fiscais relativos ao último exercicio declarado da
persoa solicitante e das persoas que integran a unidade de convivencia,
Acreditación dos ingresos de todas as persoas integrantes da unidade de convivencia, incluíndo retribucións, rendas, prestacións,
axudas, subsidios, subvencións ou bens declarados na solicitude.
Só no caso de non autorizar a súa consulta, certificado de titularidade de vehículos de tracción mecánica expedido pola Dirección
Xeral de Tráfico relativo a todas as persoas integrantes da unidade de convivencia.
Extracto de movementos de todas as contas bancarias de todas as persoas que integran a unidade de convivencia correspondente
aos doce meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
Certificación de titularidade da conta bancaria da persoa solicitante.

Outra documentación complementaria
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ANEXO II
AUTORIZACIÓN PARA A CONSULTA DE DATOS
As persoas abaixo asinantes AUTORIZAN á concellaría responsable da Área de Servizos Sociais do Concello da Coruña, como órgano
competente para a instrucción do procedemento administrativo da RENDA SOCIAL MUNICIPAL, a consultar os datos obrantes en ficheiros
automatizados de calquera Administración pública, que resulten necesarios para o recoñecemento, mantemento, seguimento e control da
prestación Renda Social Municipal.

A. PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS

NIF

SINATURA

B. OUTROS MEMBROS DA FAMILIA DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS

NIF

PARENTESCO COA PERSOA
SOLICITANTE

SINATURA (1)

(1) Sinatura do pai ou da nai no caso de ser menor de idade.

De non ser suficiente o espazo previsto no apartado B para reflectir todas as persoas, deberanse cubrir tantos anexos III como sexan
necesarios.
A autorización concedida por cada persoa asinante pode ser revogada en calquera momento mediante escrito dirixido ao organismo
solicitante.

En A Coruña, a

de

de

