SOLICITUDE DE CONCESIÓN DE AXUDAS DESTINADAS Á
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR
D./Dna. ____________________________________________, con DNI/NIF nº
________________ mayor de idade, veciño/a de Pontedeume, con domicilio a efectos
de notificacións en _______________________________________________________,
nº de teléfono _________________, actuando en representación de
_____________________________________, que cursa ________ de _____________
EXPÓN: Que no BOP n.º 225 do venres, día 25 de novembro de 2011 aparece
publicada a aprobación definitiva da Ordenanza específica reguladora das bases de
concesión de axudas destinadas á adquisición de material escolar, co fin de promover o
principio de igualdade no exercicio do dereito á educación e ao fin de compensar ás
familias con escasos recursos económicos para facer fronte aos gastos derivados da
escolarización dos seus fillos matriculados nos cursos de Educación Infantil, Primaria e
ESO,

Fotocopia do D.N.I. (dos pais e do solicitante, se o ten).
Fotocopia do Libro de Familia (completo) ou no caso das familias numerosas,
copia do título.
Documentación acreditativa de incidencias tales como: separación do cónxuxe,
abandono do fogar, etc…
Xustificantes de ingresos referidos ó ano 2010: última nómina e copia da
Declaración do IRPF ou, no caso de non estar obrigado a declarar, certificacións
expedidas pola Axencia Estatal de Administración Tributaria, certificado de
prestación económica do INEM ou certificado de non prestación, se é o caso,
certificación de empresa, xustificación de outros ingresos.
Certificación cuenta bancaria do solicitante
Copia de matrícula do presente curso.












Que achega a seguinte documentación:
(sinalar mediante X)

SOLICITA, que previos os trámites e informes que estime oportuno, se acceda
ao outorgamento de axuda para os gastos derivados da escolarización dos seu/s fillo/s
no/s curso/s de Educación Infantil, Primaria e ESO.
Pontedeume, ____ de __________________ de 2011.

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS

D./Dna.
………………………………………………………………….con
domicilio en Pontedeume, Rúa …………………………....................................
………………, nº ……….., piso …… C.P. …………….. , teléfono …………………...
e D.N.I. nº ………………………………….., de conformidade co disposto na base 3ª,
apartado 3.3.6 da Convocatoria ordinaria de axudas destinadas á adquisición de material
escolar
DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
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):
Axudas solicitadas:
NON solicitei ningunha otra axuda para esta mesma finalidade
SI solicitei axuda para este mesmo proxecto (Enumerar as mesmas, tipo de
axuda contía e organismo concedente):

En Pontedeume, ………. de ………………………….. de 2011
(Sinatura)

Asdo.: …………………………………………………………….
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON ESTAR INCURSO NAS
PROHIBICIÓNS PARA SER BENEFICIARIO DE SUBVENCIÓNS.

D/Dña …………………………………… con domicilio en Pontedeume,
Rúa………………………………….
nº …… piso … C.P. ………..e D.N.I.
nº …………………………., de conformidade co disposto no artigo 3.3.10
da
Ordenanza específica reguladora das bases de concesión de axudas destinadas á
adquisición de material escolar
DECLARA :

Que o solicitante non está incurso en ningún dos supostos de prohibicións para obter
a condición de beneficiario de subvencións solicitadas ante o Concello de Pontedeume,
conforme ao disposto no artigo 13.2 da Lei 38/2003, 17 de novembro, xeral de
subvencións (artigo 10.2 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia).

Pontedeume, ………… de ……………………….de 2011

Asdo:…..............................................................

DECLARACIÓN XURADA
D./Dna.

………………………………………………………………….con

domicilio en Pontedeume, Rúa …………………………....................................
………………, nº ……….., piso …… C.P. …………….. , teléfono …………………...
e D.N.I. nº ………………………………….., de conformidade co disposto no artigo 3,
apartado 3.3.7 da Ordenanza específica reguladora das bases de concesión de axudas
destinadas á adquisición de material escolar , DECLARO, me atopo ao corrente das
miñas obrigas tributarias en xeral (Estado e Comunidade Autónoma) e, en concreto có
Concello de Pontedeume, e coa Seguridade Social; e non teño pendente de xustificar
ningunha axuda económica concedida polo Concello de Pontedeume.
En Pontedeume, ………. de ………………………….. de 2011
(Sinatura)

Asdo.: …………………………………………………………….

BAREMACIÓN DE SOLICITUDES AXUDAS DESTINADAS Á ADQUISICIÓN
DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR, CURSO 2010-2011

1.- Número de membros da unidade familiar
Número de membros
Puntuación

2.- Condicións Familiares do/a solicitante
Condicións familiares
Puntos
Por ausencia do fogar familiar de algún dos
progenitores
Por cada membro da unidade familiar
minusválido
Por familia numerosa
Por desemprego
Total puntuación

Puntuación obtida

3.- Ingresos familiares
Ata 4.500 euros
De 4.500,01 ata 9.000 euros

Puntos
4
3

Puntuación obtida

De 9.000,01 ata 13.500 euros
De 13.500,01 ata 18.000 euros

PUNTUACIÓN TOTAL DO EXPEDIENTE
OBSERVACIÓNS:

2
1

