CONCELLO DE NOIA
Rúa Rosalía de
Castro, 2
15200 Noia-A Coruña

SOLICITUDE DE AXUDA

Concellería

Para MATERIAL ESCOLAR e/ou COMEDOR ESCOLAR

Educación

CURSO 2021-2022

Noia

Datos do neno/a para o que se solicita a axuda:
Apelidos e Nome:

Data nacemento:

Centro no que realiza os seus estudos:

Ed. infantil

Ed. primaria

AXUDA
SOLICITADA
MATERIAL COMEDOR

REPRESENTANTE LEGAL DO NENO/A (Pai, nai out titor legal) :
DNI/NIF/NIE

NOME E APELIDOS

ENDEREZO

LOCALIDADE

TELEFONO:

COD.POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO:

Datos doutos integrantes da unidade familiar de convivencia:

Nome e Apelidos:

D.N.I :

Parentesco co solicitante:

Noia, _____ de ______________________ de 2021.

Sinatura do/a representante do solicitante

□

Notificación Electrónica

Conforme ao disposto no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas,
as notificacións realizaranse preferentemente por medios electrónico, polo q ue AUTORIZO ao Concello de Noia a que realice todas as
notificacións que se deriven deste expediente no correo electrónico indicado nesta solicitude.
A notificación se realizará por medios electrónicos a través da dirección electrónica indicada na solicitude, entederase practicada no
momento en que se produza o acceso ao seu contido. Dita notificación entenderase rexeitada se transcorridos 10 días naturais, dende a
posta a disposición da notificación, non se accede ao seu contido.
Noia, _____de _____________________ de 2021.

Sinatura do/a representante do solicitante

CONCELLO DE NOIA
Rúa Rosalía de
Castro, 2
15200 Noia-A
Coruña

Concellería

Educación

SOLICITUDE DE AXUDA
Para MATERIAL ESCOLAR e/ou COMEDOR ESCOLAR

CURSO 2021-2022

Noia

ANEXO I:
AUTORIZACIÓN
Con motivo da solicitude de axuda para material escolar e/ou comedor escolar para o curso 20212022, de acordo co establecido na cláusula sétima das bases reguladoras, polo que se considera
como membros computables da unidade familiar a: solicitante, pai/nai/tito ou persoa encargada da
garda e protección dos menores que formen parte da unidade familiar, irmáns solteiros menores de
25 anos que residan no domicilio e non teñan recursos económicos,e os ascendentes dos país que
residan no mesmo domicilio.
AUTORIZAN:
Ao ente público Concello de Noia, a solicitar a certificación perante a Axencia Estatal da
Administración Tributaria dos datos relativos ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas,
documentación que se refire na Base sexta, apartado A), das bases das axudas de material escolar
e/ou comedor escolar para o curso 2021-2022:

MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR
NOME E APELIDOS

NIF

PARENTESCO

AUTORIZA A
CONSULTA DO IRPF
2019

□ SI

□ NON

□ SI

□ NON

□

SI

□ NON

□

SI

□ NON

□

SI

□ NON

□ SI

□ NON

Sinatura do/a representante do solicitante

En Noia, a

de

de 2021.

SINATURA DO
MEMBRO DA
UNIDADE FAMILIAR

