
Solicitude de axudas para a realización de ac vidades relacionadas coa formación e desprazamentos por
mo vo de estudos para o curso 2017/2018 do Concello de Moeche.

A) DATOS DO/A ALUMNO/A

Apelidos e nome
Enderezo completo
Teléfono
NIF
Correo electrónico
Apelidos e nome do pai, nai e/ou tores/as legais

DNI do pai, nai e/ou tores/as legais

B) TIPO DE AXUDA

Centro de estudos:________________________________________________ 
Estudos que realizará no curso 2017/2018 (marque cun X):
 Educación infan l
 Educación primaria –Curso: ________________
 ESO-  PCPI Curso: ________________
 Bacharelato ou cicLos forma vos
 Universidade
 Ensinanzas superiores de música e artes escénicas e artes plás cas e deseño
 Educación especial
Marque cun X a axuda que solicita:

realización de actividades relacionadas coa formación
 Desprazamentos por mo vo de estudos

C) DOCUMENTACIÓN ACHEGADA COA SOLICITUDE

• Fotocopia do DNI do solicitante 
• Fotocopia do libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.
• Declaración responsable segundo o anexo III.
• Declaración responsable segundo o anexo IV.
• Cer ficado de empadroamento colec vo
• Fotocopia da declaración da renda correspondente ao exercicio 2016, dos  proxenitores ou

tores/as legais  así como de todos os familiares que convivan co/a solicitante; ou copia da
no ficación-liquidación ou cer ficado acredita vo do nivel de rendas emi do pola Axencia de
Administración Tributaria

• Cer ficado da matrícula ou informe expedido polo centro educa vo con detalle do número de
créditos no caso de estudos universitarios

• No caso dos estudos postobrigatorios.- Cer ficación acredita va das cualificación ob das no
curso 2016-2017



Outra documentación:
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

Para os efectos do disposto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro de protección de datos de carácter
persoal (LOPD), o/a asinante autoriza o tratamento dos datos persoais (incluíndo a súa incorporación nos
correspondentes  ficheiros)  incorporados  na  solicitude  e  noutros  documentos  normalizados  rela vos  á
xes ón deste expediente. Que a finalidade para a que se  u liza o tratamento dos seus datos é para a
xes ón da súa solicitude e darlle cumprimento á norma va aplicable.
 A/O asinante poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rec ficación, cancelación e oposición rela vo a
este tratamento do que é responsable o Concello de Moeche, nos termos da norma va vixente.

Moeche, ___de___________-de 2017
Sinatura do/a  solicitante

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE MOECHE (A CORUÑA))



AUTORIZACIÓN PARA QUE O CONCELLO DE MOECHE LLE POIDA SOLICITAR DATOS Á AXENCIA TRIBUTARIA
RELATIVOS AO NIVEL DE RENDA (IRPF) E AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAS TRIBUTARIAS

A/s  persoa/s  abaixo  asinante/s  autoriza/n  ao  Concello  de  Moeche  a  solicitar  da  Axencia  Estatal  de
Administración Tributaria información de natureza tributaria para o recoñecemento, seguimento e control
da concesión da convocatoria de axudas os estudantes do termo municipal para a realización de ac vidades
relacionadas coa formación e desprazamentos por mo vo de estudos.

A  presente  autorización  outórgase  exclusivamente  para  o  procedemento  sinalado  e  en  aplicación  do
establecido pola disposición adicional cuarta da Lei 40/1998, que mantén a súa vixencia tras a entrada en
vigor do Real decreto lexisla vo 3/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei do imposto sobre a
renda  das  persoas  sicas,  e  no  ar go  95.1 k)  da  Lei  58/2003,  xeral  tributaria,  que permiten,  logo  da
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 posúa a Axencia Tributaria do imposto sobre a renda
das persoas sicas do exercicio _______ e do cumprimento das súas obrigas tributarias.

A) DATOS DA PERSOA SOLICITANTE DA AXUDA DETALLADA QUE OUTORGA A AUTORIZACIÓN

NOME E APELIDOS NIF SINATURA

B) DATOS DOUTROS MEMBROS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA DA PERSOA SOLICITANTE CUXOS
INGRESOS SON COMPUTÁBEIS PARA O RECOÑECEMENTO, SEGUIMENTO OU CONTROL DA AXUDA
(só maiores de 18 anos)

RELACIÓN  COA  PERSOA
SOLICITANTE

NOME E APELIDOS NIF SINATURA

NOTA.–A autorización concedida  pola  persoa asinante pode ser revogada en calquera momento mediante escrito
dirixido ao Concello de Moeche .
De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal,
consinto que estes datos sexan incluídos nun ficheiro do que é tular o Concello de Moechee poidan ser empregados
coa finalidade de prestarme o servizo solicitado nesta instancia e declaro estar informado sobre os dereitos de acceso,
rec ficación, cancelación e oposición que poderei exercitar no domicilio social do Concello de Moeche, San Ramón s/n
, 15563 Moeche (A Coruña).
Consinto  ademais  que  os  meus  datos  lles  sexan  comunicados  a  aqueles  organismos  e/ou  empresas  que resulte
necesario para tramitar o servizo/axuda solicitado
Moeche, ___de___________ de 2017
Sinaturas 



Declaracións responsables

Nome e apelidos_____________________________________________________________,
con NIF/pasaporte _________________, pai, nai, tor/a do/a alumno/a ________________
___________________________________________________________________________

DECLARO:
1.- Estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social.
2.- Non estar incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a de
subvencións  públicas  recollidas  nos  ar gos  13  da  Lei  38/2003,  de  17  de  novembro,  xeral  de
subvencións e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.
3.- Estar ao corrente no cumprimento de obrigas por reintegro de subvencións.

AUTORIZO ao Concello de Moeche para que realice as comprobacións oportunas en relación cos
apartados anteriores, durante todo o período que dure o proceso de concesión e pago das axudas
para o curso 2017/2018.
Moeche, ___de___________ de 2017
Sinatura do solicitante

Para os efectos do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal
(LOPD), o/a asinante autoriza o tratamento dos datos persoais (incluíndo a súa incorporación nos correspondentes
ficheiros) incorporados na solicitude e noutros documentos normalizados rela vos á xes ón deste expediente, que a
finalidade para a que se u liza o tratamento dos seus datos é para a xes ón da súa solicitude e cumprir a norma va
aplicable. A/O asinante poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rec ficación, cancelación e oposición rela vo a
este tratamento do que é responsable o Concello deMoeche, nos termos da norma va vixente.

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE MOECHE (A CORUÑA)



Declaración responsable sobre percepción de axudas

Nome e apelidos____________________________________________________________,
con DNI _______________________ declaro de forma responsable os seguintes extremos:

 NON solicitei  e/ou me concederon outras axudas para o mesmo concepto.
 Solicitei e/ou me concederon outras axudas para o mesmo concepto.
Tipo de axuda Organismo que a concede Con a concedida en euros

Asino as presentes declaracións en Moeche, o ___ de ___________ de 2017

Para os efectos do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal
(LOPD), o/a asinante autoriza o tratamento dos datos persoais (incluíndo a súa incorporación nos correspondentes
ficheiros) incorporados na solicitude e noutros documentos normalizados rela vos á xes ón deste expediente, que a
finalidade para a que se u liza o tratamento dos seus datos é para a xes ón da súa solicitude e cumprir a norma va
aplicable. A/O asinante poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rec ficación, cancelación e oposición rela vo a
este tratamento do que é responsable o Concello deMoeche, nos termos da norma va vixente.

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE MOECHE (A CORUÑA)


