
Concello de Outes

CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO ANO 2022

ANEXO I 

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.

NOME

DNI

ENDEREZO

LOCALIDADE

TELÉFONO Enderezo electrónico

Tendo coñecemento da liña de axudas convocada polo Concello de Outes para a compra

de material informático destinadas a alumnos/as matriculados en Educación Infantil, Educación

Primaria,  Educación  Secundaria  Obrigatoria,  Bacharelato,  Formación  profesional  e

Universidades  durante  o  ano  2022  SOLICITO,  ao  amparo  da  mesma,  a  concesión  dunha

achega para os gastos que se indican de seguido destinada ós estudantes: 

NOME E APELIDOS CENTRO ESCOLAR CURSO

Documentación que se aporta co modelo de solicitude: 

• Fotocopia do DNI do membro da familia que solicite en nome do/da alumno/a, cando

este sexa menor de idade. 

• Fotocopia do Libro de Familia.

• Fotocopia da Declaración da Renda das Persoas Físicas de tódolos membros da unidade

familiar correspondente o último exercicio fiscal.
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• No caso de non dispoñer de datos fiscais, certificado anual dos ingresos percibidos no

ano 2021 expedido polo organismo correspondente, das pensións da Seguridade social,

subsidio de desemprego, RISGA ou calquera outra prestación pública que se estea a

percibir por calquera dos membros da unidade familiar.

• De non autorizar á consulta, xustificante de empadroamento da unidade familiar.

• Xustificante da matrícula do/a alumno/a ou certificado expedido polo centro escolar.

• Documentación acreditativa do IBAN da conta bancaria da persoa solicitante.

• De ser o caso, documento acreditativo de condición de vítima de violencia de xénero.

• De ser o caso, certificado de discapacidade ou dependencia.

Outes,        de                   de 2022. 

O/A solicitante 
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CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO ANO 2022

ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO SOLICITANTE 

Dª._____________________________________________________________________

________________________  _____________________________________co  DNI.

____________________,  de  conformidade  co  establecido  nas  bases  da  convocatoria  de

axudas para a adquisición de material informático para o ano 2022 

DECLARO: 

1. Que coñezo e acepto as bases da convocatoria e que non estou afectado en causa de

incompatibilidade  ou  incapacidade  algunha  para  percibir  subvencións  da  administración

pública.

2.  Que  me  someto  ás  actuacións  de  comprobación  e  á  achega  da  documentación  que  o

Concello  de  Outes  poida  acordar  para  comprobar  que  as  actuacións  ás  que  dedique  a

subvención,  no caso de que me fose concedida, se corresponden cos fins para os que se

solicita.

3. Que todos os membros da unidade familiar están ao corrente das obrigas tributarias e coa

Seguridade Social.

4. Que todos os membros da unidade familiar están empadroados no concello de Outes. Que

o/a solicitante, así como os abaixo asinantes, únicos integrantes maiores de idade da unidade

familiar,  AUTORIZAMOS  ao  Departamento  de  Servizos  Sociais a  facer  as  comprobacións

oportunas que certifiquen dita situación.(NO CASO DE NON OUTORGAR A AUTORIZACIÓN, O/A

INTERESADO DEBERÁ APORTAR A CERTIFICACIÓN CORRESPONDENTE).

Outes,      de         de 2022. 

O/A solicitante
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CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO ANO 2022

ANEXO III 

DECLARACIÓN DOUTRAS SUBVENCIÓNS OU AXUDAS

Dª._____________________________________________________________________

________________________  _____________________________________co  DNI.

____________________,  de  conformidade  co  establecido  nas  bases  da  convocatoria  de

axudas para a adquisición de material informático ANO 2022  DECLARO

Que para os mesmos fins que os da Subvención concedida polo Concello de Outes para

a compra de material informático non se obtivo ningunha outra subvención ou axuda pública.

Que para os mesmos fins que os da subvención concedida polo Concello de Outes par

aa compra de material informático obtivéronse as seguintes subvencións públicas:

ENTIDADE CONCEDENTE FINALIDADE CONTÍA

Outes,              de                      de 2022. 

O/A solicitante 
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