EXPEDIENTE
SOLICITUDE DE AXUDA MUNICIPAL DE COMEDOR ESCOLAR

CURSO 2021/2022
1.- DATOS DO SOLICITANTE (pai, nai, titor ou persoa cos que convive o/a alumno/a)
NIF

Nome e apelidos

Teléfono

Enderezo

2.- ALUMNOS/AS PARA OS QUE SOLICITA A AXUDA
APELIDOS E NOME

PARENTESCO

CENTRO

CURSO

3.- USUARIO DO SERVIZO DE COMEDOR
□ Fixo

□ Os días: ......................................................................

4.- A persoa solicitante DECLARA baixo a súa responsabilidade:
Que os únicos ingresos da unidade familiar son os que figuran na documentación que se
achega.
Que está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, nos
termos do artigo 14.1.e) da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
De conformidade co art. 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administra vo común das
Administracións Públicas, esta Administración poderá consultar ou recadas os datos ou documentos necesarios para
a tramitación da súa solicitude, salvo que manifeste a súa oposición a esta consulta no seguinte recadro, suposto no
que deberá achegar dita documentación.

□ Non autorizo o acceso.
Cangas

de

de 2022

Sinatura da persoa interesada

De conformidade co establecido na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal, informámoslle
que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento de titularidade do Concello de Cangas, coa finalidade
de atender e xestionar a súa solicitude. En cumprimento da normativa vixente, o Concello de Cangas, informa que os
datos serán conservados durante o período legalmente establecido. Así mesmo, informámoslle que a lexitimación do
tratamento dos seus datos é en base ao interese publico ou no exercicio de poderes públicos.
De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de
acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, probabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de
carácter persoal así como o do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición ao
Rexistro Xeral do Concello..

ILMO. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CANGAS
CESIÓN DO DEREITO DE COBRO

ANEXO I

A) CEDENTE
D/Dª .......................................................................... con N.I.F ....................... actuando en nome
propio e con poder suficiente ó efecto, transmite os dereitos de cobro correspondentes a Axuda
Municipal de Comedor Escolar do curso 2021/2022, a empresa prestadora do servizo.
En Cangas,

de

de 2021

Asdo.: ..........................................................

□

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE
Solicitude, segundo modelo normalizado.

□
Impreso de cesión do dereito de cobro, asinado a favor da empresa prestadora do
servizo.
□

Fotocopia do DNI / NIE do solicitante en vigor

□

Fotocopia do Libro de familia.

□

Volante de empadroamento familiar. (se non autoriza a consulta)

□
Xustificación da situación económica e laboral do ano 2020, de tódolos membros da
unidade familiar maiores de 16 anos, mediante fotocopia da declaración do IRPF do exercicio
2020, no suposto de facela, correspondentes a cada un dos membros computables da unidade
familiar; ou certificado negativo, no suposto de non estar obrigado a realizala, expedido pola
Administración Tributaria de Facenda, acompañada de (se é o caso):
a)

Certificacións do INEM sobre prestacións e subsidios de desemprego.

b)
Certificacións do INSS / ISM sobre pensións e prestacións percibidas.
c)
Calquera outro documento xustificativo de ingresos (nóminas, pensións de alimentos
dos menores, rendas dos alugamentos …)
□

Copia do imposto de actividade económicas (Autónomos)

□
No caso de non poder acreditar a situación económica cos documentos anteriores, ou
cando da situación declarada se desprenda unha falta de medios económicos para subsistir, terán
que facer unha declaración responsable dos medios de vida (informe de signos externos).

NOTA : Os servizos sociais municipais poderán solicitar calquera documentación ou aclaración
que consideren necesaria.

