CONCELLO DE FISTERRA
Rúa Santa Catalina, 1
15155 FISTERRA (A Coruña)
Telf: 981 740 001
Fax: 981 740 677

ANEXO I: Solicitude de axuda para acudir centro terapéutico. Ano 2022
1-

DATOS DO/A SOLICITANTE

Apelidos e nome:
NIF/NIE:

Tlf 1:
Tlf 2:

Domicilio a efectos de notificacións:

2-

DATOS DOS MENORES BENEFICIARIOS/AS

Nº Apelidos e nome

3-

Data de nacemento

OTROS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIA

Nº Apelidos e nome

Idade

Parentesco co /a solicitante

4-

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA

1-

Documentación relativa á persoa solicitante e/o aos membros da unidade familiar:
Fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte do/a solicitante EN VIGOR
Fotocopia do libro de familia completo ou documentación oficial acreditativa dos
membros da unidade familiar cas datas de nacemento
ANEXO II: Declaración na que se indique as subvencións solicitadas, concedidas
ou recibidas para o mesmo fin ou actividade, procedentes de calquer
administración ou ente público ou privado e declaración responsable
Certificado ou documento que acredite o número IBAN de conta bancaria a nome
do beneficiario, ou do solicitante se aquel non dispón de conta bancaria da súa
titularidade.
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2Documentación relativa á situación económica e laboral da unidade familiar
referida aoperíodo correspondente coa declaración do IRPF do último exercicio
(2021)
Copia da declaración do IRPF ou certificado de imputación de rendas
3-

Compromiso da persoa solicitante:

Asumo o cumprimento das seguintes obrigacións:
1- Cumprir o obxecto da subvención.
2-Someterse ás actividades de control e fiscalización realizadas por parte do Concello para
comprobar a veracidade dos datos consignados na documentación eno cumprimento dos
requisitos para a percepción da axuda.
3-Comunicar á Concellería de Servizos Sociais calquera modificación das circunstancias
tidas en conta para a concesión da axuda.
4-AUTORIZO á Educadora Familiar da Concellería de Servizos Sociais para levar a cabo o
seguimento do gasto con cargo á axuda concedida.

QUEDO INFORMADO/A de que meus datos así como o importe da axuda concedida serán
comunicados á Axencia Estatal da Administración Tributaria en cumprimento do disposto na Orde
HAP/1732/2014, DE 24 DE SETEMBRO, POLA QUE SE MODIFICA
A Orde EHA/3012/2008m de 20 de outubro, pola que se aproba o modelo 347 da declaración
anual de operación con terceiras persoas segundo a cal as distintas Administracións Públicas
deberán relacionar a todas aquelas persoas ou entidades ás que se entregaron subvencións,
auxilios ou axudas calquera que sexa o seu importe.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: O Concello de Fisterra é o responsable dos datos persoais facilitados polas
persoas solicitantes.
FINALIDADE: A finalidade da recollida no tratamento e a instrucción e resolución do procedemento
para a concesión das bolsas complementarias ao estudo obxecto das bases reguladoras, a
práctica das publicacións, comunicación e notificacións de obrigado cumprimento, o
seguimento e comprobación da bolsa.

Fisterra,

de

Firma da persoa solicitante

de 2022

