
ANEXO I 

Documentación a adxuntar no reverso 

 

SOLICITUDE: SUBVENCIÓNS ÁS FAMILIAS PARA O APOIO AO ESTUDO E A CONCILIACIÓN 

 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

Don/a…………………………………………….............................con DNI………….………….……e 

enderezo en………………………………………………………………………………… (Valdoviño),e 

teléfono……………………………………………. 

 

FILLAS/FILLOS MENORES EN IDADE PREESCOLAR (0-3 anos ) 

Nome e apelidos Data nacemento Curso Escola/Punto atención infantil 

    

    

 

FILLAS/OS MENORES EN IDADE DE EDUCACIÓN INFANTIL-PR IMARIA (3-12 anos) 

Nome e apelidos Data nacemento Curso Centro educativo 

    

    

    

 

FILLAS/OS MENORES EN IDADE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA/  BACHARELATO/ F.P) 

Nome e apelidos Data nacemento Curso Centro educativo 

    

    

 

OUTROS MEMBROS/AS DA UNIDADE FAMILIAR (nai/s, pai/s , irmáns)  

Nome e apelidos Parentesco 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Que SI/NON (marque o que proceda) se encontra ao corrente no cumprimento das súas obrigas a 

efectos do previsto no artigo 13 da “Lei 38/2003, de 17 de novembro,Xeral de Subvencións”. 

 

Que SI/NON (marque o que proceda) teño concedidas subvencións solicitadas a outras entidades 

públicas ou privadas para a mesma finalidade. 

En Valdoviño, a …………. de ……………………………………………. de 2017  

Asinado 

 

PROTECCIÓN DE DATOS - Dacordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de 

Protección de Datos de Carácter Persoal, consinto que estos datos sexan incluidos nun ficheiro do que é titular 

o CONCELLO DE VALDOVIÑO e podan ser utilizados para xestionar calquera cuestión relacionada, e declaro 

estar informado/a sobre os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que poderei exercitar no 

domicilio do CONCELLO DE VALDOVIÑO en Porta do Sol S/N, 15552, Valdoviño (A Coruña).  

DOCUMENTACIÓN A ADXUNTAR 

� Volante de empadroamento colectivo 

� Copia compulsada do DNI dos membros da unidade familiar maiores de idade 

� Copia compulsada do Libro de familia. 

� Xustificantes de ingresos dos membros da unidade familiar do ano 2016 

(declaración da renda de todos os membros se non é conxunta ou certificado de 

datos fiscais emitido pola Axencia Tributaria) 

� Certificado compulsado de recoñecemento de discapacidade, de ser o caso 

� Acreditación do suposto de adopción/ acollemento de ser o caso. 

� Declaración responsable de cumprir cos requisitos establecidos no artigo 13 da Lei 

38/2003, do 17 de Novembro, Xeral de Subvencións (Asinar na solicitude). 

No caso de ter matricula na Aula de Natureza (Punto de atención infantil) non será 

preciso entregar a documentación xa presentada e aínda vixente. 


