
ANEXO I

PROCEDEMENTO

TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA / CERTIFICADO LEI 3/2011

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

BS423A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ESTADO CIVIL DATA NACEMENTO SEXO

HOME MULLER

PROFESIÓN

SITUACIÓN LABORAL 

ACTIVO DESEMPREGADO XUBILADO SEN ACTIVIDADE LABORAL

INCAPACIDADE LABORAL

TOTAL ABSOLUTA GRAN INVALIDEZ

DISCAPACIDADE

EN REVISIÓN

DEFINITIVA

PROVISIONAL ATA

PORCENTAXE

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITUDE NOVA RENOVACIÓN

CERTIFICADO LEI 3/2011 (asimilación á persoa descendente de fillas ou fillos non nacidos)

Nº Título 
Fam. Num.

DATOS DA PERSOA COTITULAR DO TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ESTADO CIVIL DATA NACEMENTO SEXO

HOME MULLER

PROFESIÓN

SITUACIÓN LABORAL 

ACTIVO DESEMPREGADO XUBILADO SEN ACTIVIDADE LABORAL

INCAPACIDADE LABORAL 

TOTAL ABSOLUTA GRAN INVALIDEZ

DISCAPACIDADE PORCENTAXE

EN REVISIÓN

DEFINITIVA

PROVISIONAL ATA

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na 
sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es



ANEXO I 
(continuación)

DATOS DAS PERSOAS INTEGRANTES DA FAMILIA NUMEROSA

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF DATA 
NACEMENTO SEXO INGRESOS 

ANUAIS

DISCAPACIDADE 
(%)/ INCAPACIDADE 
LABORAL

H M SI NON

H M SI NON

H M SI NON

H M SI NON

H M SI NON

H M SI NON

H M SI NON

H M SI NON

H M SI NON

H M SI NON

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
2. Que o estado civil de todas as fillas e fillos incluídos na solicitude é solteira ou solteiro e cumpren os demais requisitos esixidos na Lei 
40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.

Copia do DNI ou NIE da persoa cónxuxe ou parella de feito e de todas as persoas que integran a familia numerosa, só no caso de non 
autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade no Anexo II.
Certificado de residencia da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta.

Certificado de residencia da persoa cónxuxe ou parella de feito e de todas as persoas que integran a familia numerosa, só no caso de non 
autorizar a súa consulta no Anexo II.
Certificado de residencia, só no caso de menores sen DNI.

Certificado da renda do derradeiro exercicio da persoa solicitante, só no caso de denegar a súa consulta.

Certificado da renda do derradeiro exercicio da persoa cónxuxe ou parella de feito e de todas as persoas que integran a familia numerosa 
maiores de 16 anos, só no caso de denegar a súa consulta.
Certificado das prestacións e importes que figuran no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas da persoa solicitante, só no caso de non 
autorizar a súa consulta.
Certificado das prestacións e importes que figuran no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas da persoa cónxuxe ou parella de feito e de 
todas as persoas que integran a familia numerosa, só no caso de non autorizar a súa consulta no Anexo II.
Anexo II

Anexo III, só cando proceda.

Anexo IV, só cando proceda.

Xustificante de estar cursando no momento da solicitude estudos no caso de fillas ou fillos maiores de 21 anos.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Certificación literal de nacemento da persoa solicitante, só no caso de non 
autorizar a súa consulta.
Certificación literal de nacemento da persoa cónxuxe ou parella de feito e de 
todas as persoas que integran a familia numerosa, só no caso de non autorizar 
a súa consulta no Anexo II.
Copia do libro de familia, só no caso de menores sen DNI.

Certificado de inscrición no Rexistro de parellas de feito, cando proceda e só 
no caso de parellas de feito de rexistradas fora da CCAA de Galicia ou no caso 
de non autorizar a súa consulta.
Certificado de vida laboral da persoa solicitante.

Certificado de vida laboral da persoa cónxuxe ou parella de feito e de todas 
as persoas que integran a familia numerosa.



ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE (continuación)

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Copia do título de discapacidade ou solicitude de revisión do grao da persoa 
solicitante, cando proceda e só no caso de non autorizar a súa consulta ou 
cando este fora emitido por outra comunidade autónoma.
Copia do título de discapacidade ou solicitude de revisión do grao da persoa 
cónxuxe ou parella de feito e de todas as persoas que integran a familia 
numerosa , cando proceda e só no caso de non autorizar a súa consulta ou 
cando este fora emitido por outra comunidade autónoma no Anexo II.
Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio ou da resolución 
xudicial que estableza as medidas paterno-filiais dos fillos e fillas comúns nas 
unións de feito e/ou do convenio regulador, cando proceda.
Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou 
acollemento permanente, cando proceda.
Copia da resolución xudicial que declare a tutela das persoas maiores de 
idade, cando proceda.
Certificado de defunción das persoas integrantes da familia numerosa, só no 
caso de non autorizar a súa consulta no Anexo II.

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a 
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para consultar a 
documentación indicada anteriormente. 
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a 
que corresponde.

Outra documentación:

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de 
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde 
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de residencia da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de 
residencia do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde 
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de discapacidade que constan en poder da Consellería de Traballo e 
Benestar, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de do certificado de nacemento que constan en poder do Ministerio de 
Xustiza, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de prestacións e importes que figuran no Rexistro de Prestacións Sociais 
en poder do Instituto Nacional da Seguridade Social, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos 
cidadáns aos servizos públicos.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos do Rexistro de parella de feito que constan en poder da Administración 
Autonómica, de conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación 
dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)



ANEXO I 
(continuación)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a 
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo 
electrónico a lopd.traballo@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas. 
Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia. 
Real decreto 1621/2005, do 30 decembro, polo que se aproba o regulamento da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias 
numerosas. 
Orde do 31 de xullo de 2015 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de 
prazo aberto da Consellería de Traballo e Benestar.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na 
sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es



ANEXO II

AUTORIZACIÓNS DAS PERSOAS QUE INTEGRAN A FAMILIA NUMEROSA (EXCEPTO A PERSOA SOLICITANTE)

As persoas que asinan o presente documento autorizan a Consellería de Traballo e Benestar, como unidade responsable do procedemento administrativo BS423A a comprobar os datos que se relacionan a 
continuación:

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF
AUTORIZA 
CONSULTA 
IDENTIDADE

AUTORIZA 
CONSULTA 
RESIDENCIA

AUTORIZA 
CONSULTA 

DISCAPACIDADE

AUTORIZA 
CONSULTA 

PRESTACIÓNS

AUTORIZA 
CERTIFICADO 
NACEMENTO

AUTORIZA 
CERTIFICADO 
DEFUNCIÓN 

SINATURA DA PERSOA 
OU DO SEU PAI OU 

NAI NO CASO DE SER 
MENOR DE IDADE

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON

SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON



ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(Deberá asinalo a persoa que convive e/ou ostenta a custodia das fillas ou fillos comúns a incluír no título de familia 

numerosa)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

DECLARO, aos efectos do disposto no artigo 2.2 c) da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas: 
1. Que as fillas ou fillos cos que convivo e/ou teño baixo a miña garda e custodia non están incluídos noutro título de familia numerosa. 
2. Que presto o meu consentimento para que sexan incluídos no título de familia numerosa solicitado por: 
D./Dna.

(Persoa proxenitora con obriga de prestarlles alimentos)

Este consentimento ten carácter definitivo. Non obstante, a persoa asinante poderá exercer o seu dereito de cancelación ou oposición cando se 
produzan variacións das circunstancias familiares, que deberán ser acreditadas documentalmente.

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de 
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde 
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a 
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo 
electrónico a lopd.traballo@xunta.es

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE

Lugar e data

, de de



ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(Deberá cubrirse nos casos de custodia compartida)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Nos casos de custodia compartida o título expedirase por 1 ano, alternativamente, a cada unha das persoas proxenitoras sempre que ambas 
teñan dereito a el.

DECLARO, aos efectos do disposto no artigo 2.2 c) da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas: 
1. Que teño a custodia compartida das fillas e fillos comúns con:
D./Dna.

2.Que coñezo e presto o meu consentimento para que sexan incluídos no título de familia numerosa solicitado pola outra persoa que ostenta a 
custodia. 
3.Que coñezo o meu dereito a solicitar o Título de familia numerosa no caso de que, por variación das miñas circunstancias familiares, cumpra 
os requisitos para ter dereito a el. 

Este consentimento ten carácter definitivo. Non obstante, a persoa asinante poderá exercer o seu dereito de cancelación ou oposición cando se 
produzan variacións das circunstancias familiares, que deberán ser acreditadas documentalmente.

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de 
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde 
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a 
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo 
electrónico a lopd.traballo@xunta.es

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE

Lugar e data

, de de
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DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
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NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
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LOCALIDADE
TELÉFONO
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
ESTADO CIVIL
DATA NACEMENTO
SEXO
PROFESIÓN
SITUACIÓN LABORAL 
INCAPACIDADE LABORAL
DISCAPACIDADE
PORCENTAXE
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
Nº Título
Fam. Num. 
DATOS DA PERSOA COTITULAR DO TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
ESTADO CIVIL
DATA NACEMENTO
SEXO
PROFESIÓN
SITUACIÓN LABORAL 
INCAPACIDADE LABORAL 
DISCAPACIDADE
PORCENTAXE
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Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
ANEXO I
(continuación)
DATOS DAS PERSOAS INTEGRANTES DA FAMILIA NUMEROSA
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DATA NACEMENTO
SEXO
INGRESOS ANUAIS
DISCAPACIDADE (%)/ INCAPACIDADE LABORAL
A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Que o estado civil de todas as fillas e fillos incluídos na solicitude é solteira ou solteiro e cumpren os demais requisitos esixidos na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE (continuación)
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para consultar a documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponde.
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de residencia da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de residencia do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de discapacidade que constan en poder da Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de do certificado de nacemento que constan en poder do Ministerio de Xustiza, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de prestacións e importes que figuran no Rexistro de Prestacións Sociais en poder do Instituto Nacional da Seguridade Social, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos do Rexistro de parella de feito que constan en poder da Administración Autonómica, de conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.
ANEXO I
(continuación)
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd.traballo@xunta.es
LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.
Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.
Real decreto 1621/2005, do 30 decembro, polo que se aproba o regulamento da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.Orde do 31 de xullo de 2015 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería de Traballo e Benestar.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
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Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
ANEXO II
AUTORIZACIÓNS DAS PERSOAS QUE INTEGRAN A FAMILIA NUMEROSA (EXCEPTO A PERSOA SOLICITANTE)
As persoas que asinan o presente documento autorizan a Consellería de Traballo e Benestar, como unidade responsable do procedemento administrativo BS423A a comprobar os datos que se relacionan a continuación:
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
AUTORIZA CONSULTA IDENTIDADE
AUTORIZA CONSULTA RESIDENCIA
AUTORIZA CONSULTA DISCAPACIDADE
AUTORIZA CONSULTA PRESTACIÓNS
AUTORIZA CERTIFICADO NACEMENTO
AUTORIZA CERTIFICADO DEFUNCIÓN 
SINATURA DA PERSOA OU DO SEU PAI OU NAI NO CASO DE SER MENOR DE IDADE
ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Deberá asinalo a persoa que convive e/ou ostenta a custodia das fillas ou fillos comúns a incluír no título de familia numerosa)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
DECLARO, aos efectos do disposto no artigo 2.2 c) da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas:
1. Que as fillas ou fillos cos que convivo e/ou teño baixo a miña garda e custodia non están incluídos noutro título de familia numerosa.
2. Que presto o meu consentimento para que sexan incluídos no título de familia numerosa solicitado por: 
D./Dna.
(Persoa proxenitora con obriga de prestarlles alimentos)
Este consentimento ten carácter definitivo. Non obstante, a persoa asinante poderá exercer o seu dereito de cancelación ou oposición cando se produzan variacións das circunstancias familiares, que deberán ser acreditadas documentalmente.
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd.traballo@xunta.es
SINATURA DA PERSOA DECLARANTE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Deberá cubrirse nos casos de custodia compartida)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
Nos casos de custodia compartida o título expedirase por 1 ano, alternativamente, a cada unha das persoas proxenitoras sempre que ambas teñan dereito a el.
DECLARO, aos efectos do disposto no artigo 2.2 c) da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas:
1. Que teño a custodia compartida das fillas e fillos comúns con:
D./Dna.
2.Que coñezo e presto o meu consentimento para que sexan incluídos no título de familia numerosa solicitado pola outra persoa que ostenta a custodia.
3.Que coñezo o meu dereito a solicitar o Título de familia numerosa no caso de que, por variación das miñas circunstancias familiares, cumpra os requisitos para ter dereito a el. 
Este consentimento ten carácter definitivo. Non obstante, a persoa asinante poderá exercer o seu dereito de cancelación ou oposición cando se produzan variacións das circunstancias familiares, que deberán ser acreditadas documentalmente.
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd.traballo@xunta.es
SINATURA DA PERSOA DECLARANTE
Lugar e data
,
de
de
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