
CONVOCATORIA DE AXUDAS DESTINADAS AO APOIO ECONÓMICO ÁS FAMILIAS NUMEROSAS DO
CONCELLO DE AMES. EXERCICIO 2020

ANEXO 1

SOLICITUDE

Nome e apelidos NIf
Enderezo Municipio
Tfno. Enderezo electrónico

UNIDADE DE CONVIVENCIA
Nome e apelidos:
NIF:                                                                               Parentesco coa  persoa solicitante:
Nome e apelidos:
NIF:                                                                               Parentesco coa persoa solicitante:
Nome e apelidos:
NIF:                                                                               Parentesco coa persoa solicitante:
Nome e apelidos:
NIF:                                                                               Parentesco coa persoa solicitante:
Nome e apelidos:
NIF:                                                                               Parentesco coa persoa solicitante:

Tendo coñecemento da convocatoria das axudas promovida polo Concello de Ames destinadas ao apoio
económico ás familias numerosas, correspondente ao exercicio 2020

SOLICITO: Que me sexa concedida unha axuda económica ao abeiro da mesma.

Ames, ________de _________ de 2020         

Nota.- IMPORTANTE: Xunto con este anexo, as persoas solicitantes deberán achegar igualmente 
toda a documentación sinalada na base 6ª da convocatoria. A documentación deberá ser orixinal 
ou fotocopia acompañada de orixinal para que poida ser compulsada.

Asdo.:___________________________

Información relativa ao tratamento de datos persoais:
O responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que poidan constar no expediente é o Concello de Ames.
Os datos  serán  tratados  coa  finalidade específica  das  subvencións  destinadas  ao  apoio  económica  das  familias
numerosas do Concello de Ames, que se contén nas bases polas que se aproba a correspondente convocatoria, de
conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello
sobre protección de datos de carácter persoal, pola Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de  datos
persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais disposicións de aplicación.
Conforme ao artigo 6 do Regulamento 2016/679, a lexitimación do tratamento está baseada nunha obriga legal e no
interese  público.  O prazo  de  conservación  dos datos  dependerá  do  especificado para  cada tratamento  de  datos
persoais ou os que legalmente sexan de obrigado cumprimento. Os datos solicitados unicamente serán obxecto de
cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Ames poderán exercitar os dereitos de acceso, rectifi-
cación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións indivi-
duais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o
órgano responsable do tratamento dos datos (Concello de Ames). Tamén poderán exercitar os seus dereitos ante o De-
legado de Protección de Datos do Concello no enderezo electrónico dpd@concellodeames.gal.
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CONVOCATORIA DE AXUDAS DESTINADAS AO APOIO ECONÓMICO ÁS FAMILIAS NUMEROSAS DO
CONCELLO DE AMES. EXERCICIO 2020

ANEXO 2

AUTORIZACIÓN TRIBUTARIA

Nome e apelidos NIf
Enderezo Municipio
Tfno. Enderezo electrónico

En relación á solicitude de achega formulada ao Concello de Ames ao abeiro da convocatoria sinalada
no encabezamento deste documento, e de conformidade co previsto no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do
1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, na redacción dada
pola Disposición Final Duodécima da L.O. 3/2018, de 5 de decembro de Protección de Datos Persoais
e Garantía dos dereitos dixitais as persoas abaixo asinantes, como únicas integrantes maiores de ida-
de da unidade familiar, autorizamos ao Concello para solicitar da Axencia Estatal da Administración Tri-
butaria a información tributaria que precise en relación á solicitude formulada para a concesión da pres-
tación solicitada, e en especial para comprobar o cumprimento dos requisitos sinalados nas bases 5 e
6 da convocatoria.

Asinado (TODOS OS MEMBROS da unidade de convivencia maiores de 18 anos, INCLUÍDO     A     
PERSOA QUE     ASINE     O     ANEXO     1):  

Nome e apelidos NIF Sinatura
Persoa solicitante:
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CONVOCATORIA DE AXUDAS DESTINADAS AO APOIO ECONÓMICO ÁS FAMILIAS NUMEROSAS DO
CONCELLO DE AMES. EXERCICIO 2020

ANEXO 3

DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Nome e apelidos NIF

Enderezo Municipio
Tfno. Enderezo electrónico

As persoas abaixo asinantes, como únicas integrantes maiores de idade da unidade familiar, 

Aos efectos do previsto no  artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e
do artigo 24 do Real decreto 887/06, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da lei xeral de
subvencións, 

En relación á solicitude dunha achega do Concello de Ames ao abeiro da convocatoria sinalada no
encabezamento deste documento, formulamos a seguinte 

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

 Que estamos ao corrente das nosas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non esta-
mos incursos en ningunha outra causa que supoña ou poida supoñer obstáculo legal para o
seu acceso á condición de beneficiario dunha achega ao abeiro da presente convocatoria,
comprometéndonos a manter esta situación ate a completa resolución do expediente.

 Que non obstante o anterior, e de conformidade co previsto no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1
de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, na redac-
ción dada pola Disposición Final Duodécima da L.O. 3/2018, de 5 de decembro de Protección
de Datos Persoais e Garantía dos dereitos dixitais  autorizamos ao Concello de Ames para
comprobar a veracidade da anterior declaración tanto na Axencia Estatal da Administración Tri-
butaria, Deputación como na Tesourería Xeral da Seguridade Social.

 Que de conformidade co previsto no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procede-
mento Administrativo Común das Administracións Públicas, na redacción dada pola Disposición
Final Duodécima da L.O. 3/2018, de 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e Garan-
tía dos dereitos dixitais autorizamos ao Concello de Ames a comprobar de oficio os datos do
Padrón municipal a efectos de verificar o cumprimento do requisito de antigüedade de empa-
droamento no Concello.

 Que nos sometemos ás actuacións de comprobación e á achega da documentación que o
Concello de Ames poida acordar para comprobar o cumprimento das circunstancias requiridas
para o acceso a unha achega ao abeiro desta convocatoria.

Asinado (membros da unidade de convivencia maiores de 18 anos, incluída a persoa solicitante):

Nome e apelidos NIF Sinatura

Persoa solicitante:
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