Solicitude
AXUDAS MUNICIPAIS CURSO 2021/2022

□ LIBROS E MATERIAL ESCOLAR
□ USO DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO/A SOLICITANTE:
NOME E APELIDOS:

D.N.I.

ENDEREZO:
LOCALIDADE:

TELÉFONO:

E-MAIL:

DOCUMENTACIÓN QUE SE INCLÚE COA SOLICITUDE CONFORME Á BASE V
( Sinale a que presenta)
o Copia do DNI da persoa solicitante, do cónxuxe, ou titores no seu caso.
o Fotocopia do libro de familia. En caso de separación ou divorcio entregarase tamén
copia da sentenza xudicial ou convenio regulador onde conste a custodia do/a
menor.
o Certificado de convivencia, agás as persoas empadroadas en Mos, que
comprobarase de oficio.
o Certificado expedido pola Tesourería do Concello de non ter débedas coa entidade
municipal, agás as persoas empadroadas en Mos, que comprobarase de oficio.
o Declaración da renda do exercicio 2020 do/a solicitante e do/a cónxuxe. No caso de
non habela feito, presentarase un certificado negativo emitido por facenda, así como
os xustificantes de ingresos do ano 2020 dos organismos dos que perciba os
ingresos: Seguridade Social, INEM, Xunta, etc.
o Vida laboral de todas as persoas que formen a unidade familiar e non fagan a
declaración da renda.
o Xustificante de matrícula do/a alumno/a.
o Material escolar: Orixinal das facturas detalladas do material escolar, e no seu caso,
xustificante da ANPA ou centro escolar do gasto realizado.
o Comedor escolar: Certificado da ANPA conforme solicitou o servizo para este
curso e o número de días solicitados
o Certificado bancario ou impreso establecido para o efecto, anexo, da persoa que
solicita a axuda.
o Declaración das persoas solicitantes de non ter débedas con ningunha das distintas
administracións nin coa Seguridade Social. Anexo II
o Declaración das axudas solicitadas ou percibidas das outras administracións
públicas. Anexo III
o Se a situación económica empeorou durante o terceiro trimestre do ano 2021,
entregue documentación que o xustifique.
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Outros membros da unidade familiar:
NOME E APELIDOS

PARENTESCO

IDADE

DNI

Sinale a/as axudas que precise e complete os datos dos menores beneficiarios das
axudas:

□ Para libros e material escolar :
NOME E APELIDOS

IDADE

CURSO

COLEXIO

□ Uso do servizo de comedor escolar dos seguintes menores:
NOME E APELIDOS

IDADE

CURSO

COLEXIO

Nº DIAS
MENSUAIS
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A persoa solicitante autorízalle á Concellaría de Política Social e á de Educación do Concello
de Mos, a recadar os documentos que obren noutros servizos municipais, así como a
información adicional que se considere necesaria para completar o expediente, para o que se
dirixirá ós órganos públicos ou privados competentes.
Mos, …… de ……………….. de 2021
Asdo.: ……………………………………

(De acordo co previsto na Lei de LOPD do 15 de xuño 2018, informámolo de que os datos incluídos nesta solicitude serán rexistrados en
ficheiros automatizados responsabilidade da entidade local, para a xestión de usuarios/as con acceso ós ficheiros con datos de carácter
persoal, sen que estea prevista ningunha cesión destes datos. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición poderanse
realizar nos termos previstos na devandita lei

A/A: Alcaldesa do Concello de Mos
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ANEXO II
DECLARACIÓN DE ESTAR AO CORRENTE COAS OBRIGAS FISCAIS

D/Dª. ………………………………………….con N.I.F ………………… como solicitante,e
D/Dª.………………………………………….con N.I.F………… ………...como cónxuxe
do/a solicitante, ou persoa unida por análoga relación
Informo con relación ao expediente de concesión de axudas municipais para libros e material
escolar e uso do servizo de comedor no curso escolar 2021/2022, e co obxecto de cumprir
cos requisitos esixidos polas bases da convocatoria, baixo a miña responsabilidade,
DECLARO:
Non ter débedas de natureza tributaria co Estado nin coa Comunidade Autónoma no
período executivo.
Non ter débedas coa Administración Local.
Estar ó corrente nas obrigas coa Seguridade Social.
Mos, …… de ……………………de 2021

Asdo.: solicitante: …………………

Asdo.: cónxuxe…………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO III
DECLARACIÓN DE AXUDAS

D/Dª. …………………………………………… con NIF ……………………., en relación
ao expediente de concesión de axudas municipais para libros e material escolar e uso do
servizo de comedor no curso escolar 2021/2022, e co obxecto de cumprir cos requisitos
esixidos polas bases da convocatoria, baixo a miña responsabilidade,
manifesto que;
non si , recibín ou solicitei para este curso escolar algunha outra axuda para a mesma
finalidade, sen superar o importe global ó 100% do custo e comprométome a comunicar todas
as axudas que perciba para o mesmo fin e aceptar as bases.
Mos, …………… de …………………..de 2021

Asdo.: ……………………………….
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