
ANEXO II

AXUDAS POS+ ADICIONAL 1/2021 DO PLAN ÚNICO DE CONCELLOS
PARA GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS DO EXERCICIO 2021.

LIÑA  2:  AXUDAS  ECONÓMICAS  A  PERSOAS  E  FAMILIAS  PARA  FACER
FRONTE A GASTOS ORDINARIOS E EXTRAORDINARIOS

DATOS DO/DA SOLICITANTE 

DNI/NIE

Nome e apelidos

Enderezo

Teléfono

Correo electrónico

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS

Enderezo

Teléfono

Correo electrónico

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Que a persoa solicitante asume o compromiso de destinar a subvención á finalidade
prevista.

Que a persoa solicitante non está incursa nas prohibicións para obter a condición de
beneficiaria  e  para  ser  receptora  do  pago  establecido  na  Lei  38/2003,  de  17  de
novembro, e en concreto apartados 2 e 3 do artigo 13 e apartado 5 do artigo 34 da
mesma.

Que a persoa solicitante se compromete ao cumprimento  das obrigas  das persoas
beneficiarias  de  subvencións,  establecidas  no  artigo  14  da  Lei  38/2003,  de  17  de
novembro.

Que a persoa solicitante se compromete á comunicación das subvencións concedidas
con anterioridade á presentación da subvención coa mesma finalidade e o compromiso
de  comunicar  á  maior  brevidade  posible  as  axudas  obtidas  con  posterioridade  á
presentación da solicitude e antes da resolución da mesma, sen que en ningún caso,
no su conxunto, superen o 100% dos gastos subvencionables.

CONCELLO DE MAÑÓN
P1504500H
Praza do Mesón, nº 1. 15337 O Barqueiro – MAÑÓN (A CORUÑA)
Tel. 981414002 Fax. 981414151
correo@manon.es
www.manon.es

mailto:correo@manon.es


DOCUMENTACIÓN A APORTAR

DNI/NIE

Fotocopia da declaración do IRPF do exercicio 2020 (completa) de cada membro da
unidade familiar, ou no caso de non presentala, certificado de imputacións expedido
pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Certificado de atoparse ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia
Estatal da Administración Tributaria (AEAT) e coa Seguridade Social.

Resolución de valoración e recoñecemento da situación de dependencia ou resolución
de concesión de axuda no fogar dalgún membro da unidade familiar.

Certificado que acredite o grao de discapacidade, nun grao igual ou superior ó 33%
dalgún membro da unidade familiar.

Anexo III

Que aos efectos da normativa de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, o solicitante ou representante legal asinante
deste documento, autoriza ao Concello de Mañón, a incorporar estes, ou aqueles outros dos que tivera coñecemento como consecuencia da
relación iniciada, a un ficheiro automatizado responsabilidade do Concello de Mañón que ten por finalidade dar cumprimento as funcións a
realizar dentro do proceso de trámite, xestión, concesión e pagamento encomendados pola Lei 38/2003, Xeral de Subvencións e normativa
de desenvolvemento, así como para a xestión doutros servizos ou programas de iniciativa municipal do seu posible interese. Así mesmo,
comprométese a comunicar no menor prazo de tempo posible, calquera variación dos datos manifestados co fin de poder proceder a súa
actualización.

En Mañón, a de de 2021.

Asdo.

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE MAÑÓN
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