C.I.F.: P-1503600-G

PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS PARA A FESTIVIDADE DE REIS
Exercicio 2020
ANEXO 1: SOLICITUDE

Nº: _____

PAI/NAI OU TITOR/A LEGAL QUE PRESENTA A SOLICITUDE:
APELIDOS E NOME
ENDEREZO
DNI
ESTADO CIVIL
TELÉFONO
PROFESIÓN/SITUACIÓN LABORAL
SOLICITA:
Acollerse ao programa municipal de axudas para a Festividade de Reis para os/as fillos/as que se
indican deseguido:
Apelidos e nome
Data nacemento
Agasallos a adquirir:

PERSOAS QUE CONFORMAN A UNIDADE DE CONVIVENCIA INDEPENDENTE (Só pai/nai, titores legais
e outros/as fillos/as menores de 18 anos ou maiores con minusvalía)
Apelidos e nome
Parentesco en
Idade
Minusvalía
relación á persoa
(Indicar SI ou NON)
solicitante

GASTOS VIVENDA :
Mensualidade

Importe pagado
( ) Aluguer ( ) Hipoteca

MAIO/2020
XUÑO/2020
XULLO/2020
AGOSTO/2020
SETEMBRO/2020
OUTUBRO/2020
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SITUACIÓN ECONÓMICA E LABORAL DO PAI, NAI OU TITOR/A:
Indique os ingresos obtidos durante o periodo comprendido entre o 1 de maio e o 31 de outubro de
2020 de calquera natureza, a saber: rendas de traballo, pensións, prestacións, subsidios, RISGA,
etc. do pai, nai ou titor/a dos/as menor/es para os/as que se solicita a axuda de Reis:
Nome e apelidos

Ingresos obtidos
maio, xuño, xullo,
agosto,setembro e
outubro 2020

Orixe dos ingresos

Situación legal de
desemprego
(Indicar SI ou
NON)

Solicitante
Cónxuxe/parella

DECLARACIÓN XURADA DOUTROS INGRESOS, PROPIEDADES E/OU VEHÍCULOS:
Nome e apelidos

Ingresos obtidos
maio, xuño, xullo,
agosto,setembro e
outubro 2020

Orixe dos
ingresos

Propiedades, excluída
a vivenda habitual

Vehículos

Solicitante
Cónxuxe/parella

( ) Non dispoño
Fene, _________ de _____________________ de 2020
Sinatura:

DECLARACIÓN XURADA DOUTRAS AXUDAS:
Apelidos e nome
DNI
DECLARO: (Sinale un “X” o que corresponda)
(
) Que non teño solicitada nin percibida doutra Administracion pública ou calquera dos seus
organismos, entes ou sociedades ningunha axuda que cubra os mesmos conceptos solicitados.
(
) Que teño solicitadas ou concedidas as seguintes axudas para a Festividade de Reis:
Administración Pública/organismo/ente ou sociedade

Importe

Fene, _________ de _____________________ de 2020
Sinatura:
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

Apelidos e nome
DNI
DECLARO:
Non estar incurso/a nas prohibicións para obter a condición de beneficiario/a sinaladas no art. 13 da
Lei Xeral de Subvencións (BOE nº 276 de 18 de novembro de 2003).
Fene, _________ de _______________________ de 2020
Sinatura:

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Apelidos e nome
DNI
DECLARO:
Estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e co Concello de
Fene, así como de non ter pendente de xustificar ningunha outra subvenciòn municipal concedida.
Fene, _________ de _______________________ de 2020
Sinatura:

DECLARACIÓN XURADA
D/Dna: _______________________________________________, solicitante da axuda para a
Festividade de Reis, DECLARO BAIXO XURAMENTO que os datos sinalados anteriormente son
totalmente certos. A falsedade ou ocultación de datos que poideran ser obxecto de modificación da
situación declarada, será motivo da denegación inmediata da axuda solicitada.
Fene, ______ de _____________ de 2020
Sinatura da persoa solicitante:

Información sobre protección de datos:
O Responsable de Tratamento dos datos persoais é CONCELLO DE FENE, con dirección en PRAZA DO ALCALDE RAMON JOSÉ
SOUTO GONZALEZ S/N, 15500 - FENE (A CORUÑA);SECRETARIA@FENE.GAL.
1.- dpo: poderá contactar co Delegado de Protección de Datos en SECRETARIA@FENE.GAL.
2.- finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia, así como a
xestión administrativa derivada do mesmo.
Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación e mentres non se solicite a
supresión dos mesmos.
3.- lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa firma da presente
circular.
4.-destinatarios de cesións: Os datos personais facilitaranse a todalas administración públicas con competencia na materia, por
ser xestoras nas mesmas
5.- dereitos: CONCELLO DE FENE dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a
súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en
SECRETARIA@FENE.GAL, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
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DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR XUNTO COA SOLICITUDE:
Deberá presentar a seguinte documentación:
(
) Impreso de solicitude debidamente cumprimentado e asinado pola persoa solicitante, que será
facilitado no Centro de Servizos Sociais e no que se deberán indicar os agasallos para os que se
solicita a subvención.
(
) Declaración xurada sobre situación persoal, familiar e económica da persoa solicitante e resto da
unidade de convivencia computable, que se facilitará en documento oficial.
(
) DNI da persoa solicitante e unidade familiar.
(
) Libro de Familia e/ou do Título de Familia Numerosa, no seu caso.
(
) En caso de separación e/ou divorcio, sentenza xudicial e/ou convenio regulador e xustificantes de
ingresos por este concepto ou declaración xurada de non percibir a prestación recoñecida se fose o caso.
(
) Nóminas de traballo correspondentes aos meses de maio, xuño, xullo, agosto,setembro e outubro
de 2020 da persoa solicitante e unidade familiar.
( ) Recibos de cobro da prestación por desemprego de maio, xuño, xullo, agosto, setembro e outubro
de 2020, ou ben certificado prestación INEM da persoa solicitante e unidade familiar.
(
) Tarxeta de demanda de emprego da persoa solicitante e unidade familiar.
( ) Recibo da pensión actual ou documento análogo da persoa solicitante e unidade familiar.
( ) Última Declaración da Renda das Persoas Físicas correspondente ao exercicio 2019 e referida a/aos
proxenitor/res ou titor/res do/a menor, ou ben declaración xurada de non tela presentada (documentos
que se terán en conta aos efectos de comprobación e valoración do expediente e non a efectos de
computar os ingresos da unidade familiar).
(
) Xustificante de gastos derivados do aluguer ou hipoteca no período computable: de maio,
xuño,xullo, agosto, setembro e outubro de 2020. En caso de vivenda propia, aportar copia do recibo de
contribución desta.
( ) Certificado bancario de intereses e retencións de todas as contas bancarias do/a solicitante e
unidade familiar referidas ao exercicio 2019 que indique o saldo a 31 de decembro 2019.
( ) Volante de empadroamento da unidade de convivencia con indicación do tempo de residencia.
( ) Declaración responsable de non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario/
a sinaladas no art. 13 de Lei Xeral de Subvencións (BOE nº 276 de 18 de novembro de 2003), segundo
modelo que consta no impreso de solicitude.
( ) Declaración responsable de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa
Seguridade Social e co Concello de Fene, así como de non ter pendente de xustificar ningunha outra
subvención municipal concedida.
( ) Declaración responsable de ter ou non solicitadas e /ou concedidas outras axudas para o mesmo
concepto.
( ) Certificado/s de discapacidade.
( ) Listado xeral de movementos bancarios correspondente aos meses de maio, xuño, xullo, agosto,
setembro e outubro 2020 da persoa solicitante e unidade familiar.
Relación de documentos que xa constan no Departamento de Servizos Sociais, para a súa incorporación
ao expediente de solicitude de axuda para a Festividade de Reis:
Documento

Expediente no que consta
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