
  

CONCELLO DE MESIA  (A CORUÑA) 
 Xanceda, s/n, Mesía      CIF: P-1504800-B    Telf. 981 687 001 – Fax 981 687 069 

 
 
SOLICITUDE DA AXUDA DE NACEMENTO DE FILLO/A, ACOLLEMENTO OU ADOPCIÓN. 

 
NNOOMMEE  ee  AAPPEELLIIDDOOSS  NNEENNOO--AA//DDAATTAA  NNAACCEEMMEENNTTOO,,  AACCOOLLLLEEMMEENNTTOO  OOUU  AADDOOPPCCIIÓÓNN    
  
 
 
NNOOMMEE  ee  AAPPEELLIIDDOOSS  DDOO//AA  SSOOLLIICCIITTAANNTTEE  EE  DDNNII  
  
 
 DOMICILIO FAMILIAR 
 
MMUUNNIICCIIPPIIOO    
 
PPRROOVVIINNCCIIAA    
 
CC..PP::    
 
TTEELLÉÉFFOONNOO  
 
SITUACIÓN PROXENITORES:  
  Matrimonio  Separación / Divorcio  Parella de feito   

  
VViissttaass as bases da convocatoria de axudas por nacemento de fillo/a, adopción ou acollemento durante o ano 
2022, publicada no BOP núm. 128, do 07/07/2022. 
 

  DECLARAMOS RESPONSABLEMENTE: 
- Que son certos os datos que se consignan na presente solicitude. 
- Estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así como coas obrigas tributarias co 
concello de Mesía. 
- O compromiso de permanecer empadroados os pais, ou polo menos, un deles, co fillo/a no Concello de 
Mesía durante un período mínimo de dous anos, procedendo, en caso de que así non sucedera, ao reintegro 
do importe total da subvención recibida. 
 
AUTORIZAMOS: Ao Concello de Mesía a obter os certificados xustificativos de estar ao corrente do 
cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social aos efectos de recoñecemento, seguimento e 
control da presente subvención. 
 
SOLICITAMOS: A axuda por nacemento que outorga o Concello de Mesía prevista nas bases reguladoras 
arriba indicadas, presentando a tal fin a seguinte documentación, segundo a base sexta da convocatoria 
(sinalar a que corresponda): 

o DNI do/a solicitante. 
o Libro de familia. 
o Certificado de convivencia no Concello de Mesía. 
o Certificación bancaria do número de conta para percibir a axuda. 
o Auto xudicial de adopción, ou, cando corresponda, resolución administrativa de acollemento 

preadoptivo. 
o Resolución xudicial que estableza a quen corresponden a garda e custodia do menor en caso de 

separación, divorcio ou nulidade matrimonial. 
o Outra documentación: _____________________________________________________________ 

 
Mesía, …. de ………… de 2022 

 
Asdo. 
 
D./D.ª_____________________________   

 
 

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MESÍA 
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