SOLICITUDE: SUBVENCIÓNS PARA A ADQUISICIÓN
DE MATERIAL EDUCATIVO NO SEGUNDO CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL PARA O CURSO ESCOLAR
2015-2016
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

DATOS DAS PERSOAS QUE FORMAN A UNIDADE FAMILIAR
APELIDOS E NOME

DATA DE NACEMENTO

PARENTESCO

Número de persoas que forman a unidade familiar:

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei
indicada, comunicándollo a este Concello

SOLICITA

_______ (número de axudas) para a compra de material educativo curso _________

DATOS DA/S NENA/S OU NENO/S PARA OS QUE SOLICITA A AXUDA:
NOME E APELIDOS

CURSO

NOME DO CENTRO

Lugo, ____ de___________ de_____
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR CON ESTA SOLICITUDE

 Fotocopia do DNI da nai e do pai,ou persoas que
representen legalmente á nena ou neno. .
 Fotocopia cotexada do libro de familia ou libros
de familia incluída a primeira folla que contén a
serie e o número, ou documento que acredite
oficialmente a situación familiar.
 Certificación tributaria do último exercicio fiscal,
positiva ou negativa, nai e pai ou das persoas
que compoñen a unidade familiar ou asinar a
autorización (ANEXO I) para que o Concello de
Lugo lle solicite directamente á Axencia Estatal
da Administración Tributaria os datos fiscais
mencionados anteriormente.
 Certificación de estar ao corrente das obrigas coa
Seguridade Social da nai, do pai ou das persoas
que representan legalmente a nena ou neno.

 Declaración xurada de non ter
solicitada nin recibida subvención ou
axuda
doutras
administracións
públicas para a mesma finalidade e
de estar ao corrente das súas obrigas
fiscais co Concello de Lugo
(segundo o modelo que se achega no
ANEXO II, firmado pola nai e polo
pai ou persoas que representen
legalmente á nena ou neno).
 Declaración responsable de non estar
incursa/o en prohibición para obter a
condición
de
beneficiaria
ou
beneficiario da subvención, conforme
o establecido no artigo 13.7 da Lei
38/2003 (segundo o modelo que se
achega no ANEXO II, firmado pola
nai e polo pai ou persoas que
representen legalmente á nena ou
neno).

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei
indicada, comunicándollo a este Concello

ANEXO I
CUBRIR E ASINAR SÓ NO CASO DE QUE DESEXE QUE OS SEUS DATOS FISCAIS SEXAN
REQUIRIDOS DIRECTAMENTE POLO CONCELLO DE LUGO

Que as persoas abaixo asinantes lle autorizan ao Concello de Lugo a solicitar da Axencia
Estatal da Administración Tributaria os datos fiscais requiridos na “Solicitude de subvencións para as
familias con escasos recursos para a adquisición de material educativo no Segundo Ciclo de Educación
Infantil para o curso escolar 2015/2016”.

Esta autorización outórgase exclusivamente para os efectos de aplicación do baremo establecido para a
adxudicación das axudas existentes nas bases mencionadas anteriormente e en aplicación do artigo
95.1k) da Lei 58/2003, xeral tributaria, que permiten, logo da autorización da persoa interesada, a cesión
dos datos tributarios que precisen as administracións públicas para o desenvolvemento das súas funcións.

Dª./D (nai ou persoa que exerce a titoría)

CIF/DNI

ENDEREZO NOTIFICACIÓN

LOCALIDADE

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

D.ª/D. (pai ou persoa que exerce a titoría)

CIF/DNI

ENDEREZO NOTIFICACIÓN

LOCALIDADE

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

Lugo, ______ de_______________de______

Sinatura da persoa (nai) que autoriza

Asdo.:__________________

Sinatura da persoa (pai) que autoriza

Asdo.:__________________

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei
indicada, comunicándollo a este Concello

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN XURADA PARA OS EFECTOS DE SOLICITAR AXUDA
PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO
CURSO 2015-2016

Dª./D (nai ou persoa que exerce a titoría)

CIF/DNI

ENDEREZO NOTIFICACIÓN

LOCALIDADE

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

D.ª/D. (pai ou persoa que exerce a titoría)

CIF/DNI

ENDEREZO NOTIFICACIÓN

LOCALIDADE

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

AS PERSOAS ASINANTES DECLARAMOS BAIXO XURAMENTO QUE:
1. Non solicitamos nin recibimos subvencións ou axudas doutras administracións públicas para a
mesma finalidade.
2.

Estamos ao corrente das nosas obrigas fiscais co Excmo. Concello de Lugo.

3. Non estamos incursos/as en prohibición para obter a condición de persoa beneficiaria da
subvención conforme ao establecido no artigo 13.7 da Lei 38/2003.

Lugo, ______ de_______________de______

Sinatura da persoa (nai) que autoriza

Asdo.:__________________

Sinatura da persoa (pai) que autoriza

Asdo.:__________________

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei
indicada, comunicándollo a este Concello

