
CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL
ESCOLAR DESTINADOS A ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.

CURSO 2021/2022

ANEXO 1

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.

Nome

DNI

Enderezo

Localidade

Teléfono Correo electrónico

Tendo coñecemento da liña de axudas convocada polo Concello de Ames para a adquisición de libros de texto e material escolar
destinados a alumnado de 2º ciclo de educación infantil. Curso 2021/2022, SOLICITO, ao abeiro da mesma, a concesión dunha
achega para os gastos que se indican a continuación destinada aos seguintes estudantes:

Nome do alumno/a Centro educativo Curso

Documentación complementaria que se achega co modelo de solicitude:

a) Copia auténtica  do documento de identidade do solicitante.
b) Copia auténtica  do libro de familia e, no seu caso copia cotexada da sentenza que estableza as medidas paterno-filiais.
c) Documento bancario onde indique o IBAN da conta na que haxa de efectuarse o ingreso da subvención e  titular da

mesma. O titular da conta deberá coincidir co titular da solicitude da axuda.

d) En caso de non autorizar ao Concello para a consulta directa da súa situación tributaria, deberá aportarse:

1. Certificados de imputación de rendas correspondente ao exercicio 2020, expedido pola Axencia Tributaria,
referidos a todos os membros da unidade familiar maiores de idade.
2. Certificado de non existencia de obrigas coa AEAT, referido a todos os membros da unidade familiar maiores de
idade.
3. Certificado de non existencia de obrigas coa Seguridade Social, referidos a todos os membros da unidade
familiar maiores de idade.
4.   Certificado do padrón municipal onde conste toda a unidade familiar empadroada no Concello de Ames.

Ames, _______ de                      de 2022

O/A solicitante.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     concellodeames@concellodeames.gal       Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                       Fax: 981 883 925
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