CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL
ESCOLAR DESTINADOS A ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
CURSO 2021/2022
ANEXO 3
DECLARACIÓN RESPONSABLE DO SOLICITANTE.

D./Dª._________________________________________________________________________________
co DNI. ____________________, de conformidade co establecido nas bases da convocatoria de axudas para a adquisición de
libros de texto para o curso 2021/2022
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 Ames 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 Ames. Que o/a solicitante, así como os

abaixo asinantes, únicos integrantes maiores de idade da unidade familiar, AUTORIZAMOS ao Departamento de
Educación a facer as comprobacións oportunas que certifiquen dita situación.(NO CASO DE NON OUTORGAR A
AUTORIZACIÓN, O/A INTERESADO DEBERÁ APORTAR A CERTIFICACIÓN CORRESPONDENTE).

5. Que a/o solicitante, así como os abaixo asinantes, como únicos integrantes maiores de idade da unidade familiar,
coñecedores das bases da convocatoria, AUTORIZAMOS ao Concello de Ames para solicitar no noso nome as
correspondentes certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, a fin
de acreditar o cumprimento destas obrigas (EN CASO DE NON OUTORGAR AUTORIZACIÓN, O/A INTERESADO/A DEBERÁ
APORTAR ORIXINAIS (OU COPIAS S) DAS CORRESPONDENTES CERTIFICACIÓNS).

Nome e apelidos

Ames, _______ de

NIF

Sinatura

de 2022

O/A solicitante.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.gal
www.concellodeames.gal

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

