ANEXO I
SOLICITUDE DE AXUDAS AO ESTUDO PARA O CURSO ESCOLAR 2020-2021
DATOS DO/A SOLICITANTE
Nome e apelidos
D.N.I.
Pai

Nai

Titor/Titora

Enderezo
Teléfono
Número membros unidade
familiar

EXPÓN:
Que tendo coñecemento de que o Concello de Oza - Cesuras convoca axudas para o estudo
para o curso académico 2020/2021 a aquelas familias empadroadas neste Municipio das que
os seus fillos/as realicen estudos nun centro público.
SOLICITA A CONCESIÓN DAS SEGUINTES:

 Libros de texto (2º ciclo Educación Infantil )
 Material escolar (2º ciclo Educación Infantil, Primaria e Secundaria Obrigatoria)
NOME DO ALUMNO/ALUMNA

CURSO

1.2.3.4.5.-

Oza – Cesuras, _______ de ____________________ de 202__

Asdo.: _____________________________________________

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE OZA-CESURAS

CENTRO

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR

Deberán aportarse os seguintes documentos segundo os casos que se especifican (sinale as
casillas correspondentes aos documentos aportados):


D.N.I. do/a solicitante (Pai/nai ou titor/a).



Libro de familia (deberán presentarse as follas de toda a familia).

A capacidade económica da unidade familiar calcularase en atención a súa renda e se é o caso
ao seu patrimonio. A renda valorarase atendendo ós ingresos netos que se perciban e que
comprenderán os rendementos do traballo, incluidas as pensións e prestacións de previsión
social (nacionais e/ou do estranxeiro, calquera que sexa o seu réxime (certificado 2019); os
rendementos de capital mobiliario e inmobiliario; os rendementos das actividades económicas
e as gananzas e pérdidas patrimoniais. Ante calquera dúbida a comisión calificadora poderá
solicitar declaración xurada de ingresos.
 No caso de non autorizar a súa consulta (Anexo III), achegará a declaración da
renda correspondente ao último exercizo (ano 2019) e de non estar obrigado a facela,
certificado acreditativo do nivel de renda emitido pola Axencia Tributaria.
 No caso de estar desempregado/a, presentar documentación que acredite dita
situación e certificado do INEM da percepción ou non de prestación.
 No caso de estar desempregado/a, presentar documentación que acredite dita
situación.
 No caso de percibir pensión por xubilación, viudedade, orfandade ou incapacidade,
deberán presentar o certificado expedido polo organismo competente da cantidade percibida.
 No caso de separación ou divorcio, copia da sentenza e do convenio regulador así
como xustificantes das aportacións do ex cónxuxe ou, no seu defecto, denuncia por
incumprimento de sentenza.
 No caso de estimarse oportuno, por terse modificado desfavorablemente a situación
económica, poderanse presentar tamén xustificantes de ingresos do ano 2019 ata a data da
convocatoria.
 Xustificante de matrícula para o curso 2020/2021.
 Certificación bancaria do número de conta ou fotocopia da libreta de aforros na que
figure o número de conta co IBAN e na que deberá figurar como titular a persoa solicitante.


Xustificantes indicados na cláusula oitava da convocatoria.



O empadroamento comprobarase de oficio.

ANEXO II

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 13 DA LEI
38/2003 E ARTIGO 10 DA LEI 9/2007
(para cubrir por todos os solicitantes)

Eu,

don/dona

__________________________________________________________________
con DNI núm.____________________________, veciño/a de Oza – Cesuras

DECLARO que cumpro os requisitos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións, e no artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e estou ao corrente das obrigas tributarias co Concello de Oza-Cesuras.

Oza – Cesuras, _______ de ________ de 202__

Asdo.:_____________________________________________

ANEXO III
AUTORIZACIÓN PARA OBTER DATOS DA AXENCIA ESTATAL DA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
As persoas que asinan abaixo, autorizan ao Concello de Oza-Cesuras a solicitar á Axencia
Estatal da Administración Tributaria información de natureza tributaria para o recoñecemento,
seguimento e control do cumprimento dos requisitos establecidos na convocatoria de axudas ao
estudo para o curso 2020/2021, cando a persoa que consta no apartado A da presente
autorización poida resultar beneficiaria.
A presente autorización outorgase exclusivamente aos efectos de recoñecemento, seguimento e
control da subvención ou axuda mencionada anteriormente e en aplicación do disposto no
artigo 95.1 k) da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, que permite, previa autorización do interesado,
a cesión dos datos tributarios que precisen as AA. PP. para o desenvolvemento das súas
funcións.
INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: DATOS QUE POSÚA A AXENCIA
TRIBUTARIA DO IMPUESTO SOBRE LA RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS DO
EXERCIZO 2019.
A.- DATOS DO SOLICITANTE DA AXUDA.
APELIDOS E NOME
NIF

SINATURA

B.- DATOS DE OUTROS MEMBROS DA FAMILIA DO SOLICITANTE CUXOS INGRESOS SON
COMPUTABLES PARA O RECOÑECEMENTO, SEGUIMENTO O CONTROL DA AXUDA.
(Únicamente maiores de 18 anos)

NIF

Apelidos e nome

Sinatura

En Oza-Cesuras, a _____ de ___________de 202__

NOTA: A autorización concedida polos que arriba asinan pode ser revocada en calquer
momento mediante escrito dirixido ao organísmo solicitante.
*Deberán achegar copia do DNI de todos os membros da unidade familiar cuxos ingresos son
computables para o recoñecemento, seguimento e control da axuda.

ANEXO IV
Eu, don/dona _________________________________________________________________
con DNI núm.____________________________, veciño/a de Oza – Cesuras, como solicitante
de axudas ao estudo para o ano 2020/2021 convocadas por este concello.
DECLARO

□

Que teño concedidas as seguintes axudas:

□
□

Libros de texto.
Material Escolar.

□

Que se cumpriron os requisitos e condicións e a finalidade que determina a concesión da
axuda.

□

Que os gastos realizados foron os seguintes:

ACREEDORES

CONCEPTO DO
GASTO

TIPO DOCUMENTO

IMPORTE

TOTAL GASTO

Euros

□ Que para o mesmo concepto, solitáronse, ademáis as subvencións ou axudas doutras
administración públicas ou entidades privadas seguintes, polos importes que se indican:
ENTIDADE

IMPORTE

TOTAL SUBVENCIÓNS /AXUDAS SOLICITADAS

Euros

□ Que para o mesmo concepto, obtivéronse, ademáis as subvencións ou axudas doutras
administración públicas ou entidades privadas seguintes, polos importes que se indican:
ENTIDADE CONCEDENTE

TOTAL SUBVENCIÓNS /AXUDAS CONCEDIDAS

IMPORTE

Euros

□ NINGUNHA OUTRA SUBVENCIÓN
E para que conste, a efectos de xustificación e cobro da axuda referida, expídese a presente
declaración en Oza – Cesuras, a _______ de ________ de 202__

Asdo.:_____________________________________________

