
                     
Axudas extraordinarias municipais de apoio ao pagamento da vivenda habitual

e das facturas de enerxía eléctrica e térmica

Solicitude: Anexo

Datos relativos á persoa solicitante 

Apelidos e nome NIF 

Enderezo (Rúa, Praza ou lugar;Núm.;Portal;Escaleira;Andar;Porta (*)

Código postal 
(*)

Poboación (*) Concello (*) Teléfono 

Datos relativos á persoa representante

Apelidos e nome NIF 

Enderezo (Rúa, Praza ou lugar;Núm.;Portal;Escaleira;Andar;Porta (*)

Código postal 
(*)

Poboación (*) Concello (*) Teléfono 

Medio preferente de notificación
Postal     Telemática

Correo electrónico * (ver pé de páxina)

Axuda/s á/s que opta:    Alugamento      Préstamo hipotecario   
 
   Facturas enerxía eléctrica   Facturas enerxía térmica

A persoa interesada ou representante declara: 

– Que nin a persoa solicitante nin ningunha outra integrante da súa unidade de convivencia é propietaria ou 
usufrutuaria dalgunha vivenda en España no caso de solicitar a axuda ao alugamento e dunha segunda vivenda no
caso de optar pola axuda ao préstamo hipotecario.

– Que nin a persoa solicitante nin ningunha outra integrante da súa unidade de convivencia ten parentesco en 
primeiro ou segundo grao de consanguinidade ou de afinidade coa persoa que teña a condición de arrendador da 
vivenda.

– Que todos os datos da solicitude son certos.

* No caso de indicar como medio de notificación o telemática o Concello de Bergondo utilizará a plataforma Notifica.gal para as súas comunicacións electrónicas coa persoa interesada, á que 
deberá acceder para obter a notificación, autorizando a que o Concello, no caso de que non estea dado de alta, proceda á súa alta. A plataforma Notifica.gal remitirá os avisos de posta a 
disposición das notificacións ao correo electrónico que se indique na solicitude. So se poderá acceder á notificación cun certificado electrónico ou con Chave 365.
De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais LOPDGDD), infórmaselle que os datos de carácter persoal facilitados a través do presente formulario, así como a documentación achegada, serán incorporados ao correspondente
rexistro de actividades de tratamento da área/departamento á cal vaia dirixida a presente solicitude. Os datos serán tratados de maneira confidencial e só serán cedidos a outras entidades cando
se cumpran as esixencias establecidas na lexislación vixente de Protección de Datos. A presente instancia fundamenta o tratamento dos datos contidos nela, no art.6.1 e) do RXPD: "en
cumprimento de misión realizada en interese público ou exercicio de poderes públicos" conferidos a este Concello e , os datos persoais que nos proporciona mediante este documento,
conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das obrigacións legais que deriven do mesmo. As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
supresión e oposición, limitación do tratamento, portabilidade e dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas nos termos previstos na precitada Lei, mediante comunicación escrita
dirixida ao responsable do tratamento: Concello de Bergondo con dirección en Estrada A Coruña 12, 15165 Bergondo (A Coruña). Pode obter información  máis detallada sobre o tratamento
dos seus datos persoais a través do correo dpd@bergondo.gal ou consultando a Política de privacidade na páxina web do Concello http://bergondo.gal/menu-pie/politica-de-privacidad/



                     
Axudas extraordinarias municipais de apoio ao pagamento da vivenda habitual

e das facturas de enerxía eléctrica e térmica

Solicitude: Anexo

Documentación que achega:

Solicitude: Anexo 

Fotocopia do D.N.I. da persoa que presenta a solicitude e figura como titular do contrato de alugamento ou do 

préstamo hipotecario. 

Fotocopia do contrato de alugamento ou fotocopia do préstamo hipotecario segundo o caso.

Fotocopia da Declaración da Renda das Persoas Físicas correspondente o exercicio 2021.

Certificado de conta bancaria da que a persoa solicitante sexa titular.

Xustificación bancaria do pagamento do alugueiro ou o préstamo hipotecario referido ás mensualidades para as que se

solicita a axuda. No caso de que o xustificante sexa un recibo deberán constar, como mínimo, os seguintes datos; datos

identificadores  da  persoa  arrendadora,  datos  identificadores  da  persoa  inquilina,  identificación  da  vivenda,  contía

abonada, mes ao que se refire o pagamento e referencia expresa a que a mensualidade está pagada.

Xustificación do pagamento das facturas de enerxía eléctrica e/ou térmica para as que se solicita a axuda. 

De ser o caso, xustificación da redución de ingresos en máis dun 50%.

De non autorizar á consulta, xustificante de empadroamento colectivo.

Calquera outra documentación necesaria para acreditar o cumprimento dos requisitos establecidos.

Bergondo, de  do 2022 Sinatura da persoa solicitante e/ou representante

* No caso de indicar como medio de notificación o telemática o Concello de Bergondo utilizará a plataforma Notifica.gal para as súas comunicacións electrónicas coa persoa interesada, á que 
deberá acceder para obter a notificación, autorizando a que o Concello, no caso de que non estea dado de alta, proceda á súa alta. A plataforma Notifica.gal remitirá os avisos de posta a 
disposición das notificacións ao correo electrónico que se indique na solicitude. So se poderá acceder á notificación cun certificado electrónico ou con Chave 365.
De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos
dixitais LOPDGDD), infórmaselle que os datos de carácter persoal facilitados a través do presente formulario, así como a documentación achegada, serán incorporados ao correspondente
rexistro de actividades de tratamento da área/departamento á cal vaia dirixida a presente solicitude. Os datos serán tratados de maneira confidencial e só serán cedidos a outras entidades cando
se cumpran as esixencias establecidas na lexislación vixente de Protección de Datos. A presente instancia fundamenta o tratamento dos datos contidos nela, no art.6.1 e) do RXPD: "en
cumprimento de misión realizada en interese público ou exercicio de poderes públicos" conferidos a este Concello e , os datos persoais que nos proporciona mediante este documento,
conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das obrigacións legais que deriven do mesmo. As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
supresión e oposición, limitación do tratamento, portabilidade e dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas nos termos previstos na precitada Lei, mediante comunicación escrita
dirixida ao responsable do tratamento: Concello de Bergondo con dirección en Estrada A Coruña 12, 15165 Bergondo (A Coruña). Pode obter información  máis detallada sobre o tratamento
dos seus datos persoais a través do correo dpd@bergondo.gal ou consultando a Política de privacidade na páxina web do Concello http://bergondo.gal/menu-pie/politica-de-privacidad/
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