CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)
SOLICITUDE DE CONCESIÓN DE AXUDAS DESTINADAS Á
ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

Dna./D.

____________________________________________________________,

con

DNI/NIF nº ________________ mayor de idade, veciña/o de Pontedeume, con domicilio a
efectos

de

notificacións

en

___________________________________________________________________,
teléfono

_________________,

actuando

en

representación

nº

de
de

________________________________________, que cursa ________ de _________

EXPÓN: Que no BOP nº 98, do xoves, día 13 de maio de 2021 aparece publicada a aprobación
definitiva da Ordenanza específica reguladora das bases de concesión de axudas ás familias
para a adquisición de material escolar. Curso escolar 2021-2022. Educación Infantil, Primaria e
ESO do Concello de Pontedeume. Esta ordenanza ten por obxecto regular a convocatoria para
a concesión de axudas destinadas a adquisición de material escolar.
Que achega a seguinte documentación:
(sinalar mediante X)
□ Fotocopia do D.N.I. da/o solicitante, cónxuxe/parella e filla/o.
□ Fotocopia do Libro de Familia (completo) ou no caso das familias numerosas,
fotocopia do título.
□ Fotocopia da Declaración do IRPF do exercicio 2019 (completa) da/do solicitante e
cónxuxe, ou no caso de non presentala, Certificado de imputacións expedido pola
Axencia Estatal de Administración Tributaria.
□ Copia de matrícula do presente curso ou declaración xurada de matricular á/ao
beneficiaria/o da axuda no curso 2021-2022 no prazo de apertura de matrículas.
□ Se é o caso, documentación acreditativa de incidencias tales como: separación do
cónxuxe, abandono do fogar, viuvez, discapacidade, desemprego, etc.
SOLICITA, que previos os trámites e informes que estime oportuno, se acceda ao
outorgamento de axuda para os gastos derivados da escolarización das fillas e fillos no/s
curso/s de Educación Infantil, Primaria e ESO.
Pontedeume, a ____ de __________________ de 2021
A/o solicitante

Asdo.:________________________________________
RUA REAL, 13 – 15.600 PONTEDEUME (A CORUÑA)
CIF P-1507000 F –Nº REELL 01150695
TELÉFONO 981 43 30 54 – FAX 981 43 33 68 - www.pontedeume.es

Páxina 1 de 6

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS

Dna./D._________________________________________________, con domicilio en
Pontedeume, Rúa__________________________________________ nº ________,
piso______C.P.________,teléfono_______________e D.N.I. nº_________________,
con coñecemento dos delitos nos que poidera incorrer por falsidade, de conformidade
co disposto artigo 3, apartado 3.3.6 da Ordenanza específica reguladora das bases de
concesión de axudas ás familias para a adquisición de material escolar. Curso escolar
2021-2022. Educación infantil, primaria e ESO (BOP n.º 89, xoves 13 de maio de
2021), DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

Axudas solicitadas:

□ NON solicitei ningunha otra axuda para esta mesma finalidade
□ SI solicitei axuda para este mesmo proxecto (enumerar as axudas, tipo de axuda
contía e organismo concedente):

Axudas concedidas:

□ NON se me concedeu ningunha otra axuda para esta mesma finalidade
□ SI se me concedeu axuda para este mesmo proxecto (enumerar as mesmas, tipo de
axuda contía e organismo concedente):

En Pontedeume, o _______ de ___________________ de 2021
A/o solicitante

Asdo.:_______________________________________________
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CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)

AUTORIZACIÓN

Dna./D._________________________________________________, con domicilio en
Pontedeume, Rúa__________________________________________ nº ________,
piso______C.P.________,teléfono_______________e D.N.I. nº_________________,
de conformidade co disposto artigo 3, apartado 3.3.7 da Ordenanza específica
reguladora das bases de concesión de axudas ás familias para a adquisición de
material escolar. Curso escolar 2021-2022. Educación infantil, primaria e ESO (BOP
n.º 89, xoves 13 de maio de 2021), AUTORIZO expresamente ó Concello de
Pontedeume para que obteña a seguinte documentación:

Certificados de atoparme ó corrente nas obrigas tributarias en xeral (Estado e
Comunidade Autónoma) e, en concreto, co Concello de Pontedeume, e coa
Seguridade Social, e de estar ó corrente no cumprimento de obrigas por reintegro de
subvencións.

En Pontedeume, o _______ de ___________________ de 2021
A/o solicitante

Asdo.:_______________________________________________
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CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Dna./D._________________________________________________, con domicilio en
Pontedeume, Rúa__________________________________________ nº ________,
piso______C.P.________,teléfono_______________e D.N.I. nº_________________,
con coñecemento dos delitos nos que poidera incorrer por falsidade, de conformidade
co disposto artigo 3, apartado 3.3.8 da Ordenanza específica reguladora das bases de
concesión de axudas ás familias para a adquisición de material escolar. Curso escolar
2021-2022. Educación infantil, primaria e ESO (BOP n.º 89, xoves 13 de maio de
2021), DECLARO:

1. Que non estou incursa/o en ningunha das causas de prohibición para obter
subvencións que se establecen no artigo 13.2 Lei 38/2003 xeral de
subvencións.
2. Que non teño pendente de xustificar ningunha axuda económica concedida
polo Concello de Pontedeume.

En Pontedeume, o _______ de ___________________ de 2021
A/o solicitante

Asdo.:_______________________________________________
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CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)

DECLARACIÓN XURADA

Dna./D._________________________________________________, con domicilio en
Pontedeume, Rúa__________________________________________ nº ________,
piso______C.P.________,teléfono_______________e D.N.I. nº_________________,
DECLARO BAIXO XURAMENTO, que o/a alumno/a para o que solicito a axuda ás
familias para a adquisición de material escolar. Curso escolar 2021-2022. Educación
infantil, primaria e ESO está matriculada/o ou matricularase no momento de apertura
do prazo de matriculacións no centro _______________________, e presentarei o
correspondente certificado de matrícula no momento do canxe do vale.

En Pontedeume, o _______ de ___________________ de 2021
A/o solicitante

Asdo.:_______________________________________________
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CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)
PROTECCIÓN DE DATOS

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos,
informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é o CONCELLO
DE PONTEDEUME, con dirección RÚA REAL 13, 15600-PONTEDEUME (A CORUÑA):
correo@pontedeume.gal

1. DPO: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE PONTEDEUME é
Servizos de Adaptación Contínua en Protección de Datos RB, S.L.S có que poderá
contactar en correo@pontedeume.gal.
2. FINALIDADE DO TRATAMENTO E PRAXO DE CONSERVACIÓN: Os datos serán
utilizados para a xestión administrativa derivada desta solicitude. Os datos facilitados
coservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos e durante o tempo
necesario para dar cumprimento ás obrigas administrativas.
3. PRAZO DE CONSERVACIÓN:
4. LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento
que nos outorga coa firma da presente circular.
5. AUTORIZACIÓN: Para consulta dos datos do Padrón Municipal da unidade familiar.
6. 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 en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.

O CONCELLO DE PONTEDEUME dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio
dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas
nosas instalacións ou por correo electrónico en correo@pontedeume.gal, sempre
acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
UNIDADE FAMILIAR
DNI

PARENTESCO

SINATURA

Solicitante
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