
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

  Apelidos            Nome             Data nacemento 

 
 / /

DATOS DO/A ALUMNO/A 

SOLICITUDE DE AXUDA PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR 
CURSO ACADÉMICO 2015/2016  

 

  Apelidos            Nome             DNI 

 
 

  Enderezo 

 
 

  Localidade        Teléfono   

  
 

 Correo electrónico      

DATOS DO/A SOLICITANTE (pai, nai ou titor) 

ESTUDOS DE INFANTIL PARA OS QUE SOLICITA A AXUDA 
 

Centro educativo                                                                          Nivel / curso    

          

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR  
 

Parentesco Nome e apelidos                 NIF/ NIE 

      Fotocopia do DNI, NIE da persoa solicitante. 
 

      Fotocopia do Libor de Família completo ou documentación oficial acreditativa dos membros da unidade 

familiar coas súas datas de nacemento. 
         

       De ser o caso, documento acreditativo da situación de familia monoparental: fotocopia cotexada do Libro 

de Familia, do certificado de defunción, da demanda ou sentenza de separación ou divorcio, acordo regulador 

ou resolución xudicial sobre as medidas paterno filiais. 
 

      De ser o caso, Certificado de Minusvalía recoñecida ou do grao e nivel de dependencia. 
 

      Certificado de matrícula ou reserva de matrícula expedido polo centro, para o curso 2015/2016 
 

      Autorización para poder solicitar datos tributarios á Axencia Tributaria relativos ao nivel de renda (IRPF). 
 

      En casos de separación ou divorcio, certificado de convivencia actualizado á data de presentación da 

solicitude e fotocopia do Convenio Regulador ou Resolución de medidas paterno-filiais cando se trate de 

parellas non casadas que cesaron a convivencia. 
 

      Se é o caso, xustificante do pago do aluguer da vivenda habitual ou de hipoteca (primeira vivenda). 
 

      Declaración de estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e non ter débedas 

pendentes coa Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

      Xustificante do gasto realizado. 
 

      Certificación bancaria do número de conta (IBAN) na que o/a solicitante sexa titular ou cotitular da mesma. 
 

      Xustificante do endoso, de ser o caso. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA 



 
    AUTORIZACIÓN PARA PODER SOLICITAR DATOS TRIBUTARIOS Á AXENCIA TRIBUTARIA                    
RELATIVOS AO NIVEL DE RENDA (IRPF) 

 

A/s persoas abaixo asinantes autoriza/n ao Departamento de Servizos Sociais a solicitar da Axencia 

Estatal de Administración Tributaria, información de natureza tributaria sobre o IRPF para comprobar o 

cumprimento dos requisitos establecidos para solicitar a AXUDA PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
ESCOLAR ,sendo beneficiario ou posible beneficiario a persoa que figura no apartado A da presente 

autorización. 

A presente autorización outórgase aos efectos do recoñecemento, seguemento e control da axuda 

mencionada  anteriormente, e en aplicación do artigo 95.1 K) da Lei 58/2003, Xeral Tributaria pola que 

se permite, previa autorización da persoa interesada, a cesión dos datos tributarios que precisen as 

Administracións Públicas para o desenvolvemento das súas funcións. 
 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: DATOS QUE POSEA LA AXENCIA TRIBUTARIA DO 

IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSONAS FÍSICAS DO EXERCIZO 2014. 
 

A.- DATOS DO SOLICITANTE DA AXUDA DETALLADA QUE OUTORGA A AUTORIZACIÓN. 

NOME E APELIDOS NIF SINATURA 

   
  

B.- DATOS DOS RESTANTES MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR DO/A SOLICITANTE 

(unicamente maiores de 16 anos). 

 

Vilagarcía de Arousa, a _________ de _______________________ de 2015. 
 

Nota: a autorización concedida pola persoa asinante pode ser revocada en calquera momento mediante escrito 
dirixido ao Concello de Vilagarcía de Arousa. 
 

 

 

Don/Dna _____________________________________________________ con D.N.I. ______________________ 

 

pai/nai/titor do alumno/a _______________________________________________________________________ 

 
DECLARA BAIXO XURAMENTO, 
Que esta ó corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e non ter pendente de 

pagamento algunha débeda coa Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia 

 

Que non está incurso en prohibición ou incompatibilidade para a percepción de axudas públicas. 

 

En Vilagarcia de Arousa, a ____________ de ____________________________ de 2015. 

 

                     

 

                                                                                                                                            (sinatura) 

PARENTESCO  NOME E APELIDOS NIF SINATURA 

    

              

              

 

 
   

DECLARACIÓN XURADA 



 
 

 

 

   ENDOSANTE 

 

   ENDOSATARIOOSATARIO 

 
* Cubrir este documento só en caso de cesión de cobro. 

 

D/Dª __________________________________________________________________________________  

con N.I.F. ____________________________________ actuando en  nome propio/ representación de 

__________________________________________________________ con CIF _____________________        

e con poder sufiente ó efecto, acepta a cesión do dereito de cobro no caso de ser concedida a 

AXUDA PARA MATERIAL ESCOLAR a D/ Dª _______________________________________________ 

_______________________________________destinada ao  alumno/a ___________________________           

_____________________________________________________________________ do curso 2015/2016  

e que se abone mediante transferencia á seguinte conta bancaria: 

                    

 

En  Vilagarcia de Arousa,                  de                    de    2015. 

 

 

Asdo.: ______________________________________ 

 

D/Dª __________________________________________________________________________________  

con  N.I.F. __________________________ actuando en nome propio e con poder sufiente ó efecto, 

transmite á  entidade ________________________________________________, os dereitos de cobro 

correspondentes á AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR do curso 2015/2016 destinada ao  alumno/a     

___________________________________________________________________________________,  no 

caso de ser concedida dita axuda, autorizando así o pago directo da contía concedida á entidade 

sinalada. 

 

En Vilagarcía de Arousa, a ________de ______________________________ de 2015 

 

 

Asdo.: _________________________________________________ 

 

CESIÓN DO DEREITO DE COBRO  DAS AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR* 


