CONCELLO de R A M I R A S
NIF : P3206900 G
Tf. : 988 491 523
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E-mail : concello.ramiras@eidolocal.es

Picouto, s/n - 32810 – Ramirás – Ourense

ANEXO I
AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

DOMICILIO

SEGUNDO APELIDO

CP

PROVINCIA

TELEFONO

NIF

CONCELLO

CORREO ELECTRONICO

DATOS DO/A ALUMNO/A PARA O QUE SOLICITA A AXUDA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

ESTUDOS QUE REALIZA NO CURSO 2019/20

DATOS DO CENTRO
DENOMINACIÓN DO CENTRO

DATOS BANCARIOS
CODIGO IBAN

Ramirás a ______ de _________________ de 2019

DATA NACEMENTO
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DOCUMENTACIÓN:
Certificado ou informe do centro onde os/as alumnos/as realicen estudos no que se
especifique o curso onde están matriculados.
Fotocopia do DNI, non caducado, do/a solicitante, sexa
titor/a ou persoa adxudicataria en sistemas de acollemento familiar.
-

Fotocopia do Libro de Familia

-

Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar.

pai,

nai,

Xustificación dos ingresos dos membros da unidade familiar: (Certificado de
vida laboral, certificado do INEM...)
Fotocopia compulsada da declaración da renda e patrimonio ou documento
acreditativo de non estar abrigado a faceta (certificado de imputacións) referida ao
ano 2018. No caso de traballar e non ter abriga de presentar a declaración da
renda, deberase aportar certificado de empresa correspondente ao exercicio 2018.
No caso doutras prestacións: RISGA, pensión non contributiva, prestación
por fillo a cargo, pensións de orfandade, etc., deberán traer certificación do
organismo correspondente.
No caso de separación ou divorcio deberán achegar o documento que o
acredite. Se non percibe pensión alimenticia ou compensatoria, a denuncia de
incumprimento de sentenza.
Cando os beneficiarios estean en situación de desemprego e non percibise subsidio
de desemprego durante o ano 2018, presentará un certificado do INEM que o
acredite, pero se percibise algunha cantidade por desemprego presentará o
correspondente certificado. Os emigrantes e inmigrantes deberán presentar unha
certificación dos ingresos obtidos no ano 2018 no país correspondente, cun informe
bancario sobre a cotización media da moeda do devandito país nese ano. No caso
de estar un membro do matrimonio no estranxeiro e outro retornado deben
igualmente acreditar os ingresos obtidos no ano 2018, mediante certificacións
oficiais.
O pagamento dos impostos municipais, comprobarase internamente.
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ANEXO II

D. _______________________________ con DNI nº _______________
Domicilio ___________________ C.P._____________

En relación a axuda económica concedida polo Concello de Ramirás destinada
a financiar:
“Adquisición de libros de texto e material escolar para o curso 2019-2020”

DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

1º.- Que non incorro en ningún dos supostos previstos no artigo 10 da Lei
9/2007, do 1 de Xuño, de Subvencións de Galicia.

2º.- Estar o corrente das miñas obrigas fiscais co concello de Ramirás, coa
Axencia Estatal de Administración Tributaria e coa Tesourería da Seguridade
Social.

Ramirás a _____ de _____________ de 2019
O/A interesado/a,
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ANEXO III

D. _______________________________ con DNI nº _______________
Domicilio ___________________ C.P._____________

En relación a axuda económica concedida polo Concello de Ramirás destinada
a financiar:
“Adquisición de libros de texto e material escolar para o curso 2019-2020”

DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
Que foi cumprida a finalidade para a que se otorgou a subvención concedida.

Que non teño solicitado, nin concedido nin están pendentes de
resolución outras subvencións ou axudas das administracións públicas
competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, para o
mesmo concepto que o solicitado nesta subvención.

Que teño solicitado outra axuda económica para a mesma finalidade.

Que teño concedido unha axuda por importe

_________________€.

Ramirás a _____ de _____________ de 2019
O/A interesado/a,

