ANEXO I

AXUDAS COMPENSATORIAS DE DA SUSPENSIÓN DO SERVIZO DE XANTAR DO COMEDOR
ESCOLAR MUNICIPAL E DO COMEDOR DA ESCOLA INFANTIL DO CONCELLO DE MUGARDOS POLA
DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA POLO COVID-19
Concello de Mugardos

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF/NIE/PASAPORTE
NÚM.

PARROQUIA

LUGAR

TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO MÓBIL

BLOQ.

CONCELLO

ANDAR

PORTA

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberase acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1.

Que é o pai/naioutitor/a legal dos/das seguintesalumnos/as que son usuarios/as do servizo de XANTAR do comedor escolar
municipal do

Centro do comedor escolar(marcar
cun X)
CEIP
Unión
Mugardes
a
CEIP
Unión
Mugardes
a
CEIP
Unión
Mugardes
a
CEIP
Unión
Mugardes
a

2
3
4
5
6
7
8

CEIP
Santiago
Apóstolo

EIM As
Lagoa
s

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

CEIP
Santiago
Apóstolo

EIM As
Lagoa
s

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

CEIP
Santiago
Apóstolo

EIM As
Lagoa
s

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

CEIP
Santiago
Apóstolo

EIM As
Lagoa
s

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

Que a renda per cápita da unidade familiar é inferior ou igual ao 150% do IPREM segundo datos achegados coa
solicitude de praza no comedor escolar municipal e/ou da EIM do presente curso 2019/2020
Que todos os datos contidosnestasolicitude e nos documentos que no seu caso se acheguen son certos e que
cumpren todos os requisitos contidosna convocatoria
Que autoriza ao Concello de Mugardos a ceder os datos persoais a outrasadministracións
Que se ten cumprido o obxecto da subvención e que se destina áfinalidade para a que se concedeu.
Que estouaocorrente no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social.
Que non estou incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condicion de beneficiario/a de subvencións
públicas recollidas nos artigos 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e 10 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de Subvencións de Galicia e estouaocorrente no cumprimento de obrigas por reintegro de subvencións.

□NON ter solicitadas e/ou concedidas outras axudas para o mesmo obxeto.
□Ter solicitadas e/ou concedidas outras axudas para o mesmo obxeto.
□Resúltameimposible presentar a presente solucitude doutro xeito, dos expostos nas instrucións, que por

correo electrónico sencifrado
Comprobación de datos
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administración públicas. No
caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo no
□ OPÓÑOME Á
recadrocorrespondentee achegarunha copia dos documentos: libro de familia, copia
CONSULTA
compulsada DNI, declaración IRPF 2018 de todos os membrosmaiores de 18 anos da
unidade familiar
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DATOS DAS/DOS ALUMNOS

INSTRUCIÓNS PARA A PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE
Se non ten un certificado dixitalou DNI electrónico, pode solicitar a este fin, a través da oficina electrónica, unha chave (temporal)
ouunha chave permanente. Deberá achegarxunto coa copia do DNI a documentación requirida no formulario adxunto, un
formulario que deberá ser debidamente cuberto e asinado.
Só no caso de non poder presentalo a través da sede electrónica, pode facelo a través do correo electrónico, do
seguintexeito:
Envíe unha copia cifrada da devandita documentación, para o que sería suficiente comprimilacuncontrasinal robusto, que despois
será enviado nun correo electrónico separado. Unha vez confirmada a identidade, o Concello enviará o certificado de rexistro por
correo electrónico taménnun documento cifrado, cuxocontrasinal será enviado nun correo electrónico separado.
Se lle é imposible cifrar a copia da documentación e posterior desencriptación do certificado presentado, deberá
comunicalo expresamente por escrito, debidamente asinado, a este Concello, solicitando a transmisión, sen
cifrado, da dita solicitude.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do
tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercizo de dereitos

Concello de Mugardos
A tramitación administrativa que derive da xesióndeste formulario e a actualización da información e
contidosserán empregados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia
O cumprimentodunhatarefa de interese público ou o exercizo de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, napáxinawww.concellodemugardos.gal
As administración públicas, no exercizo das súas competencias, cando sexa necesario para a
tramitación e resolución dos seusprocedementosou para que as persoas interesadas poidan acceder de
forma integral á información relativa a unha materia
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar ou suprimir os seus datos, así como
exerceroutrosdereitos a través da sede electrónica do Concello de Mugardosou nos lugares ourexistros
establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común

correo@concellodemugardos.gal
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Contacto delegado de
protección de datos e
www.concellodemugardos.gal
máis información
Sinatura da persoa solicitante, lugar e data
Dilixencia do secretario para facer constar que o presente documento foi aprobado por Resolución da Alcadía núm. 323 do 08/04/2020.
Asinado polo secretario o día indicado no panel de sinatura.

correo@concellodemugardos.gal

