
ANEXO I

SOLICITUDES BOLSAS COMEDORES CURSO 2020-2021

Solicitante: 

Apelidos e nome:
DNI:
Enderezo:
Teléfono

Menores:

APELIDOS E NOME DATA DE NACEMENTO COLEXIO

Persoa perceptora de RISGA SI NO

Persoa perceptora de acollemento familiar SI NO

Persoa perceptora de coidados no entorno coidador/a familiar SI NO 

Aos efectos do disposto na Lei orgánica 15/99 de 13 de decembro de protección da datos de 
carácter persoal, o/a asinante autoriza o tratamento dos datos persoais (incluíndo a súa 
incorporación nos correspondentes ficheiros) incorporados na solicitude e noutros documentos 
normalizados relativos á xestión deste expediente. Que a finalidade para a que se utiliza o 
tratamento dos seus datos é para a xestión da súa solicitude e dar cumprimento á normativa 
aplicable. A/O asinante poderá exercitas os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación  
e oposición relativo a este tratamento do que é responsable o Concello de Ferrol, nos termos da
normativa vixente

Ferrol,         de                       de 2020

O/A solicitante

Asdo.:
SR. ALCALDE DO EXCMO. CONCELLO DE FERROL



ANEXO II

As persoas asinantes declaran:

1. Que se encontra ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha débeda coa 
Administración municipal.

2. Que non está incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición 
de beneficiario/a de subvencións públicas recollidas nos artigos 13 da lei 
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e 10 da lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia 

3. Que coñecen e aceptan as bases da convocatoria para a que solicitan a axuda.

4. Que todos os datos incorporados á solicitude se axustan á realidade.

5. Que  quedan  informados/as  das  de  que  a  inexactitude  das  circunstancias
declaradas dará lugar á denegación ou revogación da axuda

Ferrol, 

Asdo.



ANEXO III

Autorización  para  que  o  Concello  de  Ferrol  solicite  datos  á  axencia
tributaria relativos ao nivel de renda ou patrimonio

A) Datos do/a solicitante que outorga a autorización

NOME E APELIDOS NIF SINATURA

B)  Datos  doutros  membros  da  unidade  de  convivencia  da
persoal solicitante cuxos ingresos son computables 

RELACIÓN COA 
PERSOA 
SOLICITANTE

NOME E APELIDOS NIF SINATURA

Ferrol,

Asdo


