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MODELO DE SOLICITUDE PRESTAMO INSTRUMENTAL  

DO BANCO DE INSTRUMENTOS DA 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LUGO (ESMU LUGO)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (NAI, PAI OU PERSOA QUE  EXERCE A TITORÍA LEGAL) 

1º APELIDO:  2º APELIDO NOME: 

ENDEREZO: 

CÓDIGO POSTAL: CONCELLO: 

PROVINCIA: TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

DNI 

NIE 

PASAPORTE 

TARXETA 

DATOS DA NENA OU NENO PARA QUEN SE SOLITICA O INSTR UMENTO (DE SER O CASO) 

1º APELIDO: 2ºAPELIDO: NOME: 

ENDEREZO: 

CÓDIGO POSTAL: CONCELLO: 

PROVINCIA: TELÉFONO: 

DATA DE NACEMENTO: 

 DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

DNI  

NIE    

PASAPORTE     

TARXETA 

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

ENDEREZO: CONCELLO: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

 INSTRUMENTO QUE SOLICITA: 

 

 

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. 
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DATOS DAS PERSOAS QUE FORMAN A UNIDADE FAMILIAR 

APELIDOS E  NOME DATA DE NACEMENTO PARENTESCO SITUACIÓN LABORAL INGRESOS 
MENSUAIS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Número de persoas que forman a unidade familiar  

Suma de ingresos mensuais (euros):  

NOTA: Verifique a documentación que deberá achegar coa solicitude, se non foran suficientes as casillas 
engadir debaixo desta nota. 

 

 

 

 

 

Lugo, ________ de _______________ de________ 

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 

 

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. 



  ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
  Ref: Bases Banco    
  Asunto: Bases Banco de Instrumentos da Escola Municipal de Música 

7 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBER ACHEGAR CON ESTA SOLICITUDE  
 

 

� Fotocopia do documento nacional de 
identidade da nai e do pai  ou das persoas 
que representan legalmente ao nena ou 
neno, ou a si mesmo/a de ser o caso. 

 
� Certificado de empadroamento da persoa 

solicitante ou do seu representado. 
 
� 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, con todos os menores 
que forman parte da mesma . 

 
� Certificación tributaria do último exercicio 

fiscal, positiva ou negativa, 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. 

 

� De ser o caso, documentación acreditativa 
dos ingresos daquelas persoas en situación 
de divorcio, separación ou nulidade 
matrimonial  (sentenza xudicial e 
convenio regulador ). 

 
� Declaración responsable (ANEXO II) do 

número de membros que conforman a 
unidade familiar. 

 
 
� Documentación  acreditativa dos ingresos 

daquelas persoas que, convivindo no 
domicilio estean tuteladas por un dos 
proxenitores, e documentación acreditativa 
de tal tutela. 
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ANEXO I 

CUBRIR E ASINAR SÓ NO CASO DE QUE DESEXE QUE OS SEU S DATOS FISCAIS SEXAN 
REQUIRIDOS DIRECTAMENTE POLO CONCELLO DE LUGO 

Que a/s persoa/s abaixo asinante/s autoriza/n ao Concello de Lugo a solicitar da 
Axencia Estatal da Administración Tributaria os datos fiscais requiridos na “Solicitude de préstamo 
instrumental do Banco de Instrumentos da Escola Municipal de Música”. Esta autorización outórgase 
exclusivamente para os efectos de comprobación para aaplicación do baremo e requisitos establecido para 
a adxudicación dos instrumentos  existentes na convocatoria  mencionada 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. 

D./D.ª (nai  ou persoa que exerce a titoría): CIF/DNI: 

ENDEREZO NOTIFICACIÓN: 

  

LOCALIDADE: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: 

 

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

ENDEREZO NOTIFICACIÓN: 

  

LOCALIDADE: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: 

 

Lugo, ______ de ____________ de 20__ 

Sinatura da persoa que autoriza  (nai )                                     Sinatura da persoa que autoriza (pai ) 

 

Asdo.:_____________________                                                   Asdo.: ___________________ 

 

(nome e DNI)                                                                                   (nome e DNI) 

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. 
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPOSICIÓN DA UNIDADE F AMILIAR  

 

Dona/D.………………………………………………………………………………….........., con DNI 

número...........……………………………….., a efectos do disposto na convocatoria que regula o 

procedemento de adxudicación de instrumental do Banco de Instrumentos da Escola Municipal 

de Música do Concello de Lugo para o curso 2017/2018: 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE 

Que a unidade familiar da que formo parte está comp osta por  ………..  membros, 
especificados na folla de solicitude do Banco de In strumentos constituíndo eu  o/a  
sustentador/a  único/a  da familia.  

 

En proba da conformidade, asino esta declaración. 

 

       Lugo,____de_________________de 20__ 

 

       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. 

A falsificación, ocultación ou inexactitude dos datos declarados poderán dar lugar, no seu caso, ás 

correspondentes sancións administrativas ou de calquera outra índole que procedan. A sinatura 

desta Declaración implica o coñecemento por parte da/o interesada/o que os datos declarados 

poderán ser comprobados polo Excmo. Concello de Lugo, a fin de poder verificar a exactitude dos 

mesmos. 


