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ANEXO I

SOLICITUDE DE AXUDA PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017-2018

Importante: No caso de ser concedida a axuda, a persoa que se poña como solicitante, será quen 
teña que recoller o vale.

DATOS DO/A SOLICITANTE (pai, nai ou titor/a)
APELIDOS NOME DNI/NIE/PASP.

ENDEREZO
RÚA/AVDA./LG,ETC. NÚMERO PISO PORTA

PARROQUIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONOS

FILLOS/AS PARA OS QUE SE SOLICITA A AXUDA
NOME E APELIDOS IDADE CURSO 17/18

OUTROS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR (Irmáns, cónxuxe)
NOME E APELIDOS

As Pontes, ________ de ____________________ de 2017

Sinatura pai Sinatura nai

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle
que os datos de carácter persoal recollidos neste documento, formarán parte dun ficheiro de datos titularidade do CONCELLO DE AS
PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, cuxa finalidade é a realización de xestións de intervención social, para o que vostede consinte
expresamente no caso de facilitar datos de saúde ou outros especialmente protexidos. Vostede tamén autoriza de modo expreso a que
podamos ceder os seus datos a autoridades sanitarias, corpos e forzas de seguridade, centros educativos, servizos sociais doutras
administracións e a outros órganos da administración pública para o bo fin da intervención social. Poderá exercitar os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo a súa solicitude ao Parque Municipal s/n de As Pontes, 15320 (A Coruña). No
caso que facilite  datos doutros membros da súa unidade familiar  ou de terceiros relacionados deberá informarlles  do contido da
presente cláusula.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DAS PONTES.

mailto:servizos.sociais@aspontes.org


SERVIZOS SOCIAIS
         CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ  (A CORUÑA)

          Rúa Rosalía de Castro, 28 (2º andar) · CP 15320 · Telf.: 981441008 · REL 01150709 · CIF P1507100D

servizos.sociais@aspontes.org     Ref.: JPF   

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR :

1. Solicitude (Anexo I). Asinada por nai e pai

2. Autorización datos tributarios (Anexo II)

3. Declaración responsable (Anexo III). Asinada por nai e pai

4. Fotocopia do DNI do solicitante

5. Fotocopia libro de familia

6. Xustificante  de  Ingresos:  Fotocopia  da  Declaración  da  Renda  do  exercicio  2015  de  todos  os
membros  da  unidade  familiar.  No  caso  de  non  estar  obrigados  a  facela  deberán  presentar
certificado negativo de imputacións.

7. Fotocopia da matrícula no caso de escolaridade non obrigatoria (Infantil, BAC, ciclos formativos,...).

8. Sentenza de divorcio ou separación, se fora o caso e de acreditar ser familia monoparental, copia
da sentenza de garda/custodia.
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