ANEXO I: SOLICITUDE DE ALIMENTOS
1.- DATOS DO SOLICITANTE
Nome e apelidos

DNI

Data de nacemento

Lugar de nacemento

Enderezo

Sexo: H

M

Código Postal

Teléfono

Ingresos mensuais

Réxime da vivenda: aluguer, propiedade, outros....

Custo mensual

2.- MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR
APELIDOS E NOME

GRAO DE
IDADE INGRESOS
PARENTESCO
NETOS
MENSUAIS

SINATURA*

3.- DECLARACIÓN
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados na presente solicitude e quedo informado/a da
obrigación de comunicar ao Departamento de Servizos Sociais deste Concello calquera variación que puidera producirse no
sucesivo, sendo consciente de que a ocultación ou falsidade de datos implicará o impedimento da tramitación da solicitude.
En Ames, a

de

de

(Sinatura)

*En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal,
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infórmaselle que os datos persoais obtidos mediante a cumprimentación deste documento, van ser incorporados para o seu
tratamento nun ficheiro do que é titular o Concello de Ames. Asimismo, infórmaselle que a recollida e tratamento de ditos datos
ten como finalidade exclusiva o control dos alimentos entregados e das familias que os reciben dentro do Plan de axuda
alimentaria para as persoas máis necesitadas levada a cabo polo Fondo Español de Garantía Agraria.
Dacordo co previsto na citada Lei Orgánica, pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
dirixindo un escrito a esta entidade.

Documentación que debe achegar:
1.- Fotocopia compulsada dos documentos de identificación dos membros da unidade familiar (DNI,
pasaporte, tarxeta de residencia…)
2.- Fotocopia compulsada do libro de familia ou documentación equivalente demostrativa da filiación.
3.- Volante de convivencia. Este volante será solicitado á oficina xeral municipal polos servizos sociais.
4.- Xustificantes de ingresos de todos os membros da unidade familiar. Para esta xustificación compre
presentar a seguinte documentación acreditativa:
- follas de salario de todos os membros da unidade familiar
que perciban haberes
- certificación de percibir ou non prestacións económicas
por parte do Servizo Público de Emprego
- certificación de percibir ou non prestacións ou pensións
por parte da Seguridade Social, Xunta...
5.- Copia do contrato de alugueiro ou do préstamo hipotecario, de ser o caso.
6.- Documento ou extracto bancario das entidades bancarias nas que confiasen as contas ou depósitos
tódolos membros da unidade familiar sobre o saldo medio existente nos 3 meses anteriores á solicitude.
7.- Naqueles casos nos que non sexa posible achegar a documentación específica sinalada sobre os
ingresos, aportarase declaración xurada de ingresos.
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ANEXO II: IMPRESO DAS OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS
Declaración de conformidade sobre as obrigas da persoa beneficiaria da axuda de alimentos
Nome e apelidos:
DNI / NIE / Pasaporte:
Por medio da presente declaración considérome informado/a e manifesto a miña conformidade co que
deseguido se expresa:
1.- Teño a obriga de comunicar aos Servizos sociais calquera variación da situación socio-familiar que
poida modificar as circunstancias que motivaron a solicitude
2.-Teño a obriga de destinar a axuda que recibo gratuitamente para alimentación familiar, nunca para a
súa venta, cesión...
3.- Teño a obriga de reintegrar os produtos non caducados que non se vaian a consumir
4.- Teño a obriga de acudir a recoller os alimentos na data e na hora establecidas para o reparto. Só se
fará entrega domiciliaria nos casos informados favorablemente para elo polos técnicos de servizos
sociais.
5.- Teño a obriga de cumprir o proxecto individualizado establecido, no seu caso, polos servizos sociais
comunitarios básicos ou polo servizo especializado, ou ben ter pasado entrevista previa con algún
traballador/a social.
6.- Son coñecedor/a e autorizo a que os meus datos persoais sexan incorporados para o seu tratamento
nun ficheiro do que é titular o Concello de Ames
7.-Son coñecedor/a de que o tratamento e a recollida dos meus datos persoais ten como finalidade
exclusiva o control dos alimentos entregados e das familias que os reciben dentro do Plan de axuda
alimentaria ás persoas máis necesitadas levada a cabo polo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
8.- Son coñecedor/a de que conforme a Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de
Datos de Carácter Persoal, podo exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
dirixindo un escrito ao Concello
Ames,

de

de 20

Asdo:
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ANEXO III:AUTORIZACIÓN PARA RETIRAR ALIMENTOS EN REPRESENTACIÓN DA
PERSOA BENEFICIARIA

AUTORÍZANTE

AUTORIZADO

NOME
APELIDOS
DNI/NIE/PASAPORTE
SINATURA

Débese achegar copia do DNI, NIE ou pasaporte da persoa que autoriza a recollida, así como
mostrar a identificación persoal da persoa autorizada.
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COMPROBACIÓN DE DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

PROCEDEMENTO: Solicitude de alimentos
As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente
de tramitación. No caso de menores de idade, este documento deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal.
No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia
dos documentos.

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE:
Nome:
Apelidos:

DNI/NIF:

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL:
Nome:
Apelidos:

DNI/NIF:

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións
públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta,
deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

Certificado de convivencia con data de alta

□ si □ non

ASDO._____________________________________________
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