ANEXO I
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE MANTEMENTO
DE TAXIS ADAPTADOS DESTINADOS AO TRANSPORTE PÚBLICO
DE PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA. EXERCICIO 2020.
DATOS DO/DA SOLICITANTE.
NOME e APELIDOS:
DATA DE NACEMENTO:
CODIGO

POSTAL

MODELO 913

NIF/NIE:
ENDEREZO:

TELEFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

(debidamente acreditada e só nos supostos de persoas
incapacitadas xudicialmente ou de menores de idade)
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE
NOME e APELIDOS:
DATA DE NACEMENTO:
CODIGO

POSTAL

NIF/NIE:
ENDEREZO:
TELEFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS RELATIVOS ÁO VEHÍCULO TAXI PARA O QUE SE SOLICITA A SUBVENCIÓN.
TIPO DE VEHÍCULO
MATRICULA
NÚM. LICENZA MUNCIPAL DE
TAXI
ORZAMENTO DETALLADO DOS GASTOS REALIZADOS NO DESENVOLVEMENTO DO SERVIZO DE
TRANSPORTE EN TAXI ADAPTADO
RELACIÓN DE GASTOS
CONTÍA

- Gastos de combustible
- Gastos de mantemento de vehículo
- Gastos de seguro
- Outros gastos de mantemento
...
TOTAL

SOLICITO



A concesión dunha subvención para sufragar gastos de mantemento do taxi adaptado destinado
ao transporte público de persoas con mobilidade reducida durante o exercicio económico





vixente.
Autorizo expresamente ao Concello de Lugo a comprobar, de oficio, a circunstancia da
titularidade de vehículo taxi-adaptado e a que solicite e subministre, a través de medios
informáticos, ou telemáticos os meus datos contidos en ficheiros e obter a información adicional
necesaria (a través de medios informáticos ou telemáticos) da propia Administración, doutras
administracións públicas e/ou entidades privadas co obxecto de tramitar este procedemento. A
información solicitada será utilizada exclusivamente para os fins que xustifican a dita cesión .
Que de resultar beneficiario/a acepto as obrigas sinaladas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia e o artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e no artigo 11
da Ordenanza municipal de subvencións.

Lugo,
de
de 2020
Sinatura da persoa solicitante ou representante legal

Xúntase a esta solicitude a documentación sinalada no dorso, que se presentará de
acordo cos modelos dos ANEXOS
DOCUMENTACIÓN XERAL A PRESENTAR POLA PERSOA SOLICITANTE:
-Copia do DNI/NIE da persoa solicitante ou da persoa representante legal.
-Copia da licencia de taxista.
-Copia do CIF da asociación ou entidade solicitante.
-Xustificación documental da prestación do servizo de taxi adaptado..
-Declaracións xuradas (ANEXO II)
-Certificación bancaria para os efectos de ingreso de ser beneficiario/a
-Calquera outro documento que se considere de interese para acadar unha mellor avaliación
da solicitude.

ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OS EFECTOS DE
SOLICITAR SUBVENCIÓN
D./D.ª
,provista/o do DOCUMENTO DE IDENTIDADE nº
en calidade de
SOLICITANTE
O
COMO
REPRESENTANTE LEGAL DE D./D.ª
DECLARO RESPONSABLEMENTE:

1.-Que (si ou non) solicitei e recibín subvencións ou axudas doutras administracións
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para a mesma finalidade.
Casilla
verificación
de verificación
SI * deCasilla
NON
*Ata o día de hoxe e referidos ao exercicio económico de 2020, o/a que subscribe solicitou/
recibiu outra subvención (indicar procedencia e contía) por parte de:

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

ORGANISMO ANTE O QUE SE
SOLICITA

CONTÍA SOLICITADA

SUBVENCIÓN RECIBIDA

ORGANISMO CONCEDENTE

IMPORTE CONCEDIDO.

2.Que a actividade (gastos de mantemento de taxi-adaptado destinados ao transporte público de
persoas con mobilidade reducida. Exercicio 2020). para o que se solicita a subvención se vai
efectuar nos termos establecidos no proxecto da actividade ou programa que se presenta
3 Que estou ao corrente no cumprimento das miñas obrigas tributarias fronte á: Axencia Estatal da
Administración Tributaria, coa Facenda da Comunidade Autonóma de Galicia e fronte á Tesourería
Territorial da Seguridade Social e ao Concello de Lugo, respectivamente (se a cuantía a percibir na
convocato ria non supera o importe de 3.000 euros) demostro este extremo coa presente
declaración xurada.
4.Que non estou inhabilitada/o nen estou incursa/o en ningunha das causas de prohibición sinaladas
no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións para obter a condición de beneficiaria da
subvención.
5. Que non teño relación laboral ningunha co Concello de Lugo.
6. Que non estou inhabilitado/a nin incurso/a en ningunha das causas de prohibición sinaladas no
artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o artigo 13 da Lei 38/2003, do
17 de novembro, para obter a condición de beneficiario/a da subvención.
7. Que si non(marcar o que proceda) son titular de vehículo-taxí adaptado modelo
,
matrícula
e con licenza muncipal de taxi no concello de Lugo núm.
8, Que me comprometo a utilizar a axuda unicamente para adicar aos gastos de mantemento do
vehículo-taxi adaptado destinados ao transporte público de persoas con mobilidade reducida no
concello de Lugo.
1. Lugo,
de
de 2020.
(DNI, NIE, sinatura do/da solicitante ou representante legal)

Asdo.:
ANEXO III
MODELO DE MEMORIA E DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OS EFECTOS DE
XUSTIFICAR A SUBVENCIÓN
D./D.ª

NIF.nº
:

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

1-Que durante este exercicio económico e con cargo á subvención concedida se realizaron
(especificar
número
de
viaxes
realizadas
co
vehículo
(marca e modelo) con matrícula
provisto da licenza muncipal de taxi do concello de Lugo núm.
2-Que o gasto realizado no mantemento de taxis adaptados destinados ao transporte
público de persoas con mobilidade reducida. Exercicio 2020 ascende á cantidade total de:
€
ORZAMENTO DETALLADO DOS GASTOS CORRENTES EFECTUADOS PARA O
DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN SUBVENCIONADA.:

Relación de viaxes realizados

Acreedor

Importe

3-Que (si ou non) recibiu subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou
privadas, nacionais ou internacionais para a mesma finalidade.
SI *
NON


*Ata o día de hoxe e referidos ao exercicio económico de 2020, solicitei/recibín outra
subvención (indicar procedencia e contía):

SUBVENCIÓN SOLICITADA

ORGANISMO ANTE O QUE SE SOLICITA

CONTÍA SOLICITADA

SUBVENCIÓN RECIBIDA

ORGANISMO CONCEDENTE

IMPORTE CONCEDIDO.

2-A actividade, proxecto, obxectivo, ou programa para o que se concede a subvención
efectuouse nos termos establecidos no proxecto da actividade ou programa que se
presentou no seu día.
3-Que a persoa abaixo asinante se encontra ao corrente no cumprimento das súas obrigas
tributarias fronte á: Axencia Estatal da Administración Tributaria, Delegación de Facenda
da Comunidade Autónoma de Galicia, Tesourería Territorial da Seguridade Social e
Concello de Lugo, o cal acredito coa presentación das correspondentes certificacións e
AUTORÍZOLLE ao Concello de Lugo para os efectos de levar a cabo as
comprobacións correspondentes en relación coas certificacións que deban emitir a
Axencia Estatal da Administración Tributaria e o Concello de Lugo.
4-Que as facturas que se presentan coa finalidade de xustificar o gasto:
- Non foron, nin serán presentadas –na porcentaxe subvencionada polo Concello de Lugocomo xustificación de subvención pública ou privada ningunha.
- Non inclúen impostos indirectos susceptibles de recuperación ou compensación.
- Conteñen gastos que xa foron aboados á persoa e/ou entidade debedora.
5-a actividade, proxecto, obxectivo, programa para o que se concedeu subvención
efectuouse nos termos solicitados.

Lugo,
de
de 2020
(DNI, sinatura da persoa solicitante ou da autorizada.)
Asdo.:_________________________________

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
Para os efectos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e conforme á Lei orgánica
3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, proporciónaselle a seguinte información en relación ao tratamento dos seus datos.
RESPONSABLE DO TRATAMENTO:
A información facilitada no formulario é titularidade do Concello de Lugo, domiciliado na Praza Maior,
nº 1 27001, Lugo. Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes medios:
• Teléfono: 982 297 100
• Correo electrónico: 010@lugo.gal
• Contacto DPD: dpd.lugo@seguridadinformacion.com
FINALIDADE:

Tramitación da solicitude instada pola/o interesada/o.
LEXITIMACIÓN:
O tratamento dos datos de carácter persoal achegados queda lexitimado por unha obriga legal,
de conformidade co artigo 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos
persoais e garantía dos dereitos dixitais, e atopa o seu fundamento na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
DESTINATARIOS:
Os datos comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes en materia de servicios sociais Non está prevista a comunicación de datos a terceiros alleos ao Concello nin a
transferencia internacional dos mesmos.
DEREITOS:
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, no Concello de Lugo, están a tratar
datos persoais que lles atinxan, ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como 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 no cumprimento da lexislación vixente.
En determinados casos, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos
seus datos. Nese caso, unicamente, conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Concello de Lugo deixará de
tratar os datos, agás por motivos lexítimos imperiosos ou no exercicio ou a defensa de posibles
reclamacións. A persoa interesada ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou ao Concello de Lugo nun formato estruturado, de uso común e lectura automatizada. Este último dereito
limitarase polas seguintes excepcións:
a) Que os datos sobre os que recae este dereito, fosen facilitados pola persoa interesada.
b)Que os datos sexan tratados polo Concello de Lugo de forma automatizada.
Así mesmo ten dereito a retirar o consentimento outorgado, en cuxo caso será efectivo dende o
momento no que o solicite, sen ter efectos retroactivos, así como o dereito a reclamar ante a
Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

