Concello de Foz – Delegación de Xuventude e Deportes
R/ Julia Minguillón, 7 - Baixo – 27780 Foz (Lugo)
Tlf. 982 13 30 37 xuventude@concellodefoz.es

SOLICITUDE DE AXUDAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE
ALUMNAS/OS DO CONCELLO DE FOZ QUE CURSAN ESTUDOS
FÓRA DO TERMO MUNICIPAL – 2018
NOME E APELIDOS
DNI
ENDEREZO
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
Solicita axuda para o transporte escolar de alumnas/os do Concello de Foz que cursan estudos fóra do termo
municipal, ao estar matriculada/o no curso 2017/2018 no centro

cursando

e declaro que poido ser beneficiaria/o destas axudas porque cumplo os seguintes requisitos:
a) Toda a unidade familiar deberá estar empadroada no Concello de Foz.
b) Estar cursando ou ter fillos/as cursando algún dos estudos indicados non punto 1º da Ordenanza
reguladora da concesión de axudas para o transporte escolar de alumnas/os do Concello de Foz que
cursan estudos fóra do termo municipal, nalgún Centro educativo sostido con fondos públicos, e terse
presentado polo menos ao 50% das materias correspondentes á matrícula do curso.
c)

Non superar os ingresos económicos fixados no baremo da Ordenanza reguladora da concesión de
axudas para o transporte escolar de alumnas/os do Concello de Foz que cursan estudos fóra do termo
municipal (expresado no punto 3º referente aos criterios de valoración).

d) Non ser, ningún membro da unidade familiar, debedor/a da Facenda Municipal, Autonómica e Estatal,
así como da Seguridade Social.
e) Non ter pendente de xustificación ningunha subvención concedida polo Concello de Foz.
f)

O alumno/a para o que se solicita a axuda deberá ser menor de 30 anos.

g) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario/a, recollidas no artigo 10 da
Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, e no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións.

En Foz, a ___ de_________ de 2018
Asdo:
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SOLICITUDE DE AXUDAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE
ALUMNAS/OS DO CONCELLO DE FOZ QUE CURSAN ESTUDOS
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CADA SOLICITUDE DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DA SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

 Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar maiores de idade.
 Fotocopia do Libro de familia.
 Autorización, de todos os membros computables da unidade familiar, para obter das distintas
Administracións Públicas competentes a información necesaria para a tramitación do expediente.
 Copia cotexada do boletín de cualificación ou certificación expedida polo Centro Educativo de terse
presentado polo menos ao 50% das materias correspondentes á matrícula no curso.
 Nos casos de discapacidade ou dependencia dalgún dos membros da unidade familiar computables,
certificado emitido polo Organismo oficial correspondente.
 Copia da declaración da renta do último exercicio
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SOLICITUDE DE AXUDAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE
ALUMNAS/OS DO CONCELLO DE FOZ QUE CURSAN ESTUDOS
FÓRA DO TERMO MUNICIPAL - 2018
DECLARACIÓN RESPONSABLE
NOME E APELIDOS
DNI
ENDEREZO
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

DECLARA:
✓

Que toda a unidade familiar está empadroada no Concello de Foz.

✓

Que autorizamos ao Concello de Foz a comprobar de oficio os datos do Padrón municipal a efectos de
verificar o cumprimento do requisito de empadroamento no Concello.

✓

Que estou ou teño fillos/as cursando algún dos estudos indicados non punto 1º da Ordenanza reguladora
da concesión de axudas para o transporte escolar de alumnas/os do Concello de Foz que cursan estudos
fóra do termo municipal, nalgún Centro educativo sostido con fondos públicos, e teño ou tense presentado
polo menos ao 50% das materias correspondentes á matrícula do curso.

✓

Que non superamos os ingresos económicos fixados no baremo da Ordenanza reguladora da concesión
de axudas para o transporte escolar de alumnas/os do Concello de Foz que cursan estudos fóra do termo
municipal (expresado no punto 3º referente aos criterios de valoración).

✓

Que estamos ao corrente das nosas obrigas tributarias (coa Facenda Municipal, Autonómica e Estatal), así
como coa Seguridade Social, e non estamos 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.

✓

Que autorizamos ao Concello de Foz a solicitar da Axencia Estatal da Administración Tributaria a
información tributaria que precise en relación á solicitude formulada para a concesión da prestación
solicitada, e en especial para comprobar o cumprimento dos requisitos sinalados no punto 3º da
convocatoria.

✓

Que non temos pendente de xustificación ningunha subvención concedida polo Concello de Foz.

✓

Que o/a alumno/a para o que se solicita esta axuda é menor de 30 anos.

✓

Que cumprimos a actividade obxecto da subvención, é dicir, realizar o gasto en transporte escolar para o
curso que se acredita mediante a matriculación.
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✓

Que nos sometemos ás actividades de control a realizar por parte do Concello de Foz para comprobar a
veracidade dos actos consignados na documentación presentada, así como o cumprimento dos requisitos
para a percepción da axuda, e colaborar con este Concello en ditas actuacións.

✓

Que comunicaremos ao Concello de Foz calquera modificación nas circunstancias esixidas para a concesión
desta axuda.

Asinado (membros da unidade de convivencia maiores de 18 anos)

NOME E APELIDOS

DNI

SINATURA

En Foz, a ___ de_________ de 2018

