
  
Concello de Folgoso do Courel 

  

SOLICITUDE DE ACCESO ÁS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS MUNICIPAIS DE 

EMERXENCIA OU URXENTE NECESIDADE 

Solicitante/s                                                      

DNI/NIF/ 

Pasaporte 

 

Domicilio  Concello Folgoso do Courel 

Provincia Lugo C. postal  Teléfono  

Código IBAN 

 

ES__ 

Código de entidade 

 

Código de oficina Díxitos de 

control 

Número de conta 

 

Achégase a seguinte documentación (sinálese a que corresponda): 

 DNI, permiso de residencia ou pasaporte da persoa solicitante e, no seu caso, de todos os membros da 

unidade familiar.  

 Certificado de convivencia.  

 Libro de familia ou documento análogo, no suposto de non telo, que acredite o requisito esixido para 

optar á axuda que se solicite.  

 Declaración xurada da situación de familiares obrigados a prestar alimentos (pais, fillos e irmáns).  

 Documentación xustificativa da situación de emprego e económica de todos os membros en idade 

laboral.   

 Se están en situación de desemprego e non acreditan documentalmente unha situación das 

contempladas como excepción a este punto neste regulamento: Tarxeta de demanda de emprego  

 Certificado do Servizo Público de Emprego no que se recolla se percibe ou non prestación ou 

subsidio de desemprego e a súa contía. 

 Se realizan algunha actividade laboral sen asegurar, deberá achegar unha declaración responsable dos 

ingresos que perciben mensualmente por esta actividade.  

 Se están ou estiveron en activo nos últimos seis meses, deberá presentar as nóminas xustificativas dos 

ingresos percibidos nese período.  

 Copia, se a teñen feita, da declaración do IRPF do último exercicio ou certificación negativa da 

Axencia Tributaria de non estaren obrigados a presentala das persoas que integran a unidade familiar.  

 Certificado expedido polo órgano competente da seguridade social que corresponda, sobre 

percepción ou non, de pensión e a súa contía.  

 Extracto de movementos de todas as contas bancarias das que sexan titulares calquera das persoas 

que integran a unidade familiar que inclúan os doce meses anteriores á formulación da solicitude.  

 Documentación acreditativa da titularidade de vehículos das persoas que integran a unidade familiar.   

 Certificado catastral telemático da persoa solicitante e das persoas que integran a unidade familiar.  

 Certificación bancaria acreditativa dos depósitos en conta corrente ou de aforro que xustifiquen o 

rendemento de capital mobiliario que teñan de todas as contas bancarias das persoas que integran a 

unidade familiar.   

 Informe emitido polo/a facultativo/a do Servizo Galego de Saúde nos casos nos que se solicite unha 

axuda de inclusión social que teña que ver coa saúde da persoa solicitante ou coa persoa menor de 

idade ao seu cargo  

 Orzamento dos gastos para os que se solicita a axuda.  

 

A persoa solicitante 

 

Asdo: _________________________________ 

Á ALCALDESA DO CONCELLO DE FOLGOSO DO COUREL (LUGO) 
 



  
Concello de Folgoso do Courel 

  

Ós efectos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello de 27 de abril de 2016  relativo á 

protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación  destes datos e polo que se derroga 
a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos),  proporcionáselle a seguinte información en relación ó tratamento 

dos  seus datos. 
 
RESPONSABLE DO TRATAMENTO 
A información facilitada no formulario é titularidade do Concello de Folgoso do Courel, domiciliado en Praza Manuel Fraga 

Iribarne s/n 27325 Folgoso do Courel. Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes 
medios: 
Teléfono: 982 433001 
Correo electrónico: info@folgosodocourel.com 
 

FINALIDADE 
No Concello de Folgoso do Courel tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin da xestión de  solicitudes 
de subvencións. 
Non está prevista a toma de decisións automatizadas ou a elaboración de perfís. 
 
LEXITIMACIÓN 
A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais encontra o seu fundamento no cumprimento da misión de  interese público e a 

Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencións. Os datos persoais solicitados  son de carácter obrigatorio, polo que a non 
cumprimentación supón a imposibilidade da súa inclusión nos  ficheiros anteriormente descritos e o cumprimento das finalidades 

definidas no apartado anterior.  
 
DESTINATARIOS 
Non está prevista a comunicación de datos a terceiros nin a transferencia internacional de datos.  
 
DEREITOS 
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si, no Concello de Folgoso do Courel, estamos tratando datos  persoais que 

lles atiñan, ou non.  
As persoas interesadas teñen dereito a acceder os seus datos persoais, así coma a solicitar a rectificación dos  datos inexactos ou, no 

seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan  necesarios para o cumprimento dos fins para 
os que foron recollidos e en cumprimento da lexislación vixente. 
En determinadas circunstancias, os/as interesados/as poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus  datos, nese caso, 

unicamente, se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.  
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os/as interesado/as  poderán opoñerse ó 

tratamento dos seus datos. O Concello de Folgoso do Courel deixará de tratar os datos, salvo por  motivos lexítimos imperiosos ou 

no  exercicio ou na defensa de posibles reclamacións. 
O/a interesado/a ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou ó Concello de Folgoso do Courel nun formato  estruturado, de 

uso común e lexible pola máquina. Este último dereito limitarase polas seguintes excepcións:  que os datos sobre os que recae este 

dereito, foran facilitados pola persoa interesada; que os seus datos sexan  tratados polo Concello de Folgoso do Courel de maneira 
automatizada (medios informáticos). 
 

 


