Concello de Mugardos
(A Coruña)

O presente documento aprobouse en Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 23/07/2020.
Asinado polo secretario acctal. (nomeamento efectuado por Resolución do Director Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia de
data 13.05.2014, e ao abeiro do acordo adoptado mediante a Resolución núm. 623/2020 de 15.07.2020) o día indicado no panel de sinatura.

Anexo I: Modelo de solicitude de de axudas para o ensino e o transporte para o curso
2020/2021 do Concello de Mugardos
A)DATOS DO/ASOLICITANTE
Apelidos e nome do alumno/a
DNI
Enderezo completo
Teléfono

Correo electrónico

Apelidos e nome do pai, nai e/ou titures/as legais (cando o alumno é menor de idade)

DNI do pai, nai e/ou titures/as legais

B)TIPO DE AXUDA:

Material escolar: a)Gasto corrente
b) Investimento

Transporte

Centro de estudos: ________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria – Curso: ________________
ESO- Curso: ________________
Bacharelato
Formación profesional
PCPI
Educación de adultos/as
Universidade
Ensinanzas superiores de música e artes escénicas e artes plásticas e deseño
Educación especial
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C)DOCUMENTACIÓN ACHEGADA COA SOLICITUDE

□
□
□
□
□

Fotocopia do DNI do solicitante (pai, nai ou titor/a)
Fotocopia do DNI do alumno/a.
Fotocopia do libro de familia no que figuren tódolos membros da unidade familiar.
Declaración responsable segundo o anexo II e III.
Informe de convivencia

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
Mugardos,
con
dirección
Avda.
Galicia,
45,
15620-Mugardos;
CORREO@CONCELLODEMUGARDOS.GAL.
1.—FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado.
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como
para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo.
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de
prestación do servizo.
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O Concello de Mugardos poderá ceder os seus datos de carácter persoal a outras administracións.
4.- 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 Mugardos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia
solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUGARDOS (A CORUÑA)

Concello de Mugardos
(A Coruña)

O presente documento aprobouse en Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 23/07/2020.
Asinado polo secretario acctal. (nomeamento efectuado por Resolución do Director Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia de
data 13.05.2014, e ao abeiro do acordo adoptado mediante a Resolución núm. 623/2020 de 15.07.2020) o día indicado no panel de sinatura.

□

Fotocopia da declaración da renda correspondente ao exercicio 2019 dos proxenitores ou titores/as legais; ou
copia da notificación-liquidación ou certificado acereditativo do nivel de rendas emitido pola Axencia de
Administración Tributario; ou autorización ao Concello de Mugardos á consulta dese datos, asinado por tódolos
integrantes da unidade familiar maiores de 18 anos.

□
□

Certificado da matrícula ou informe expedido polo centro educativo

□
□

Certificado do número de conta bancaria (só no caso de ensinanza non obrigatoria ou axudas transporte)

Informe ou certificado expedido polo CAR, CTD ou Centro Especializado Deportivo, federación ou outro org.
deportivo
Outradocumentación: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

NOTA: No caso de ter feito calquera outra xestión nos Servizos Sociais municipais no presente ano, consulte co persoal do
departamento, para evitar ducplicidades na documentación.

Dou o meu consentemento expreso para que os datos persoais que aparecen no presente anexo e seguintes, sexan
empregados para poder prestar o servizo solicitado na presente instancia.

Mugardos, ___de______________ de 2020
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Sinatura do/a pai, nai titor/a

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
Mugardos,
con
dirección
Avda.
Galicia,
45,
15620-Mugardos;
CORREO@CONCELLODEMUGARDOS.GAL.
1.—FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado.
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como
para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo.
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de
prestación do servizo.
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O Concello de Mugardos poderá ceder os seus datos de carácter persoal a outras administracións.
4.- 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 Mugardos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia
solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUGARDOS (A CORUÑA)

Concello de Mugardos
(A Coruña)

O presente documento aprobouse en Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 23/07/2020.
Asinado polo secretario acctal. (nomeamento efectuado por Resolución do Director Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia de
data 13.05.2014, e ao abeiro do acordo adoptado mediante a Resolución núm. 623/2020 de 15.07.2020) o día indicado no panel de sinatura.

Anexo II: Declaración responsable

Nome e apelidos _____________________________________________________________, con
NIF/pasaporte _________________, pai, nai, titor/a do/a alumno/a ___________________
____________________________________________________________________________
DECLARO:
1.- Ter cumprido o obxecto da subvención e destinala á finalidade para a que se concedeu.
2.- Estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social.
3.- Non estar 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.
4.- Estar ao corrente no cumprimento de obrigas por reintegro de subvencións.
AUTORIZO ao Concello de Mugardos para que realice as comprobacións oportunas en relación cos
apartados anteriores, durante todo o período que dure o proceso de concesión e pago das axudas para o
curso 2020/2021

Mugardos, ___de___________ de 2020

CVD: usyKHuG4dp0GHBo9RNWt
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Sinatura do/a solicitante, pai, nai titor/a

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
Mugardos,
con
dirección
Avda.
Galicia,
45,
15620-Mugardos;
CORREO@CONCELLODEMUGARDOS.GAL.
1.—FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado.
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como
para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo.
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de
prestación do servizo.
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O Concello de Mugardos poderá ceder os seus datos de carácter persoal a outras administracións.
4.- 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 Mugardos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia
solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUGARDOS (A CORUÑA)

Concello de Mugardos
(A Coruña)

O presente documento aprobouse en Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 23/07/2020.
Asinado polo secretario acctal. (nomeamento efectuado por Resolución do Director Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia de
data 13.05.2014, e ao abeiro do acordo adoptado mediante a Resolución núm. 623/2020 de 15.07.2020) o día indicado no panel de sinatura.

Anexo III: Declaración responsable sobre percepción de axudas
Nome e apelidos____________________________________________________________, con
DNI _______________________ pai, nai, titor/a do/a alumno/a ___________________
___________________________________________________________________declaro de
forma responsable os seguintes extremos:
 NON ter solicitadas e/ou concedidas outras axudas para o mesmo obxeto.
 Ter solicitadas e/ou concedidas outras axudas para o mesmo obxeto.
Tipo de axuda

Organismo que a concede

Contía concedida en euros

Mugardos, o ___ de___________ de 2020

CVD: usyKHuG4dp0GHBo9RNWt
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Sinatura do/a solicitante, pai, nai, titor/a

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
Mugardos,
con
dirección
Avda.
Galicia,
45,
15620-Mugardos;
CORREO@CONCELLODEMUGARDOS.GAL.
1.—FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado.
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como
para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo.
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de
prestación do servizo.
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O Concello de Mugardos poderá ceder os seus datos de carácter persoal a outras administracións.
4.- 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 Mugardos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia
solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUGARDOS (A CORUÑA)

Concello de Mugardos
(A Coruña)

O presente documento aprobouse en Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 23/07/2020.
Asinado polo secretario acctal. (nomeamento efectuado por Resolución do Director Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia de
data 13.05.2014, e ao abeiro do acordo adoptado mediante a Resolución núm. 623/2020 de 15.07.2020) o día indicado no panel de sinatura.

Anexo IV: Aceptación da participación como entidade colaboradora na xestión das axudas
A)

DATOS DO ESTABLECEMENTO

Nome (Denominación do Establecemento)

Enderezo completo

Teléfono
NIF

Correo electrónico

Titular (Apelidos e nome, empresa)

B)

DECLARACIÓN DE TITULARIDADE DA CONTA BANCARIA
A persoa abaixo asinante declara, baixo a súa responsabilidade e para os efectos da percepción dos
BATOS BANCARIOS

IBAN E

S

PAÍS

Nº

Entidade

Sucursal

Núm. Conta bancaria

Control

pagos, que a conta bancaria que a seguir se indica ten o mesmo titular que o establecemento.
C)COMPROBACIÓN DOS DATOS DE IDENTIDADE
Sinale cun X unha das opcións:
A persoa abaixo asinante dá o seu consentimento para a verificación telemática dos datos de
identidade.

CVD: usyKHuG4dp0GHBo9RNWt
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A persoa abaixo asinante NON dá o seu consentimento para a verificación telemática dos datos de
identidade polo que achega copia do documento de identidade dotitular do establecemento.

Mugardos, ___ de ______________ de 2020
Sinatura da persoa titular do establecemento

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
Mugardos,
con
dirección
Avda.
Galicia,
45,
15620-Mugardos;
CORREO@CONCELLODEMUGARDOS.GAL.
1.—FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado.
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como
para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo.
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de
prestación do servizo.
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O Concello de Mugardos poderá ceder os seus datos de carácter persoal a outras administracións.
4.- 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 Mugardos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia
solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUGARDOS (A CORUÑA)

