
Concello de Betanzos
Praza de Galicia, n.º 1, 15300 Betanzos, A Coruña

Teléfono: 981 770 011
Fax: 981 776 529

web: www.betanzos.net
sede electrónica: https://sede.betanzos.es
enderezo electrónico: correo@betanzos.net

AXUDAS EXTRAORDINARIAS MUNICIPAIS DE APOIO AO PAGAMENTO DA VIVENDA HABITUAL (SOLICITUDE)

DATOS RELATIVOS AO/A INTERESADO/A

NOME E APELIDOS:

DNI/NIF: TELÉFONO/S:

ENDEREZO :

CIDADE: PROVINCIA:                                                      C.P.:

ENDEREZO ELECTRÓNICO:

DATOS RELATIVOS AO/A REPRESENTANTE

NOME E APELIDOS:

DNI/NIF: TELEFÓNO/S: 

ENDEREZO :

CIDADE: PROVINCIA:                                                         C.P:

ENDEREZO ELECTRÓNICO:

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN

POSTAL TELEMÁTICO

AXUDA A QUE OPTA

      ALUGAMENTO                              

     PRÉSTAMO HIPOTECARIO          

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.

• Que non se atopa incursa a persoa solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

•  Autorizo  ao  Concello  de  Betanzos  a  que  consulte  as  obrigas  coa  AEAT  e  da  CC.AA,  a  Seguridade  Social  e  co  Concello  de  Betanzos,  asi  como  o
empadroamento.

      Que NON se recibiron outras axudas na unidade familiar.

     SI se recibiron outras axudas:  Contía solicitada ......................   Axuda concedida .....................  Organismo................................

Documentación que se achega:

      De ser o caso, xustificación de estar afectado/a por un ERTE ou, no caso de autónomos, xustificante de cese de actividade ou redución de ingreso 
      en mais dun 75%.
      Certificado de conta bancaria da que a persoa solicitante sexa titular.

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

      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  
              mensualidade está pagada.

https://sede.betanzos.es/


Opóñome expresamente a que se consulten ou soliciten estes datos ou documentos a través da redes corporativas ou mediante consulta da Plataforma de 
Intermendiación de Datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para iso.

Nome ou dato da documentación:

Motivación:

Fun informado de que este Concello vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na documentación que lle

acompaña para a tramitación e xestión de expedientes administrativos. 
Responsable Concello de Betanzos

Finalidade Principal Tramitación,  xestión  de  expedientes  administrativos  e  actuacións

administrativas derivadas destes.
Lexitimación Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de

poderes públicos outorgados a este Concello. 

Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións; Lei 7/1985, de 2 de

abril, reguladora das Bases do Réxime Local;
Destinatarios Non hai previsión de transferencias a terceiros países.

Dereitos Ten  dereito  a  acceder,  rectificar  e  suprimir  os  datos,  así  como calquera

outros dereitos que lles correspondan, tal e como se explica na información

adicional
Información Adicional Pode  consultar  a  información  adicional  e  detallada  sobre  protección  de

datos na seguinte url www.betanzos.gal

LUGAR  DATA SINATURA

SRA. ALCADESA DO CONCELLO DE BETANZOS 
O responsable de tratamento dos datos persoais é o Concello de Betanzos, con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1, 15300, Betanzos (A Coruña), correo@betanzos.net. 1. DPO. O
delegado de protección de datos do Concello de Betanzos é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en correo@betanzos.net. 2. Finalidade do
tratamento. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia, así como a xestión administrativa derivada deste. Para o servizo de axuda a domicilio, é moi importante
que nos informe correctamente do estado de saúde e dos tratamentos que estea a recibir. No caso de que omitise algún tipo de información ou non nos informase correctamente, poderán producirse
danos na súa persoa dos que só vostede será responsable. Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación e mentres non se solicite a supresión
destes. 3. Lexitimación. Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa sinatura da presente circular. 4. Destinatarios/as de cesións. En caso de solicitar o
servizo de axuda a domicilio, o Concello de Betanzos facilitará os seus datos de carácter persoal á empresa contratada polo Concello para prestarlle este servizo. En caso de solicitude de subvencións
ou outro tipo de axudas económicas, os datos persoais facilitaránselle a todas as administracións públicas con competencia na materia, por ser xestoras destas. 5. Dereitos. Ten vostede dereito a
acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar  a portabilidade destes en calquera
momento. O Concello de Betanzos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre
acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. 
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