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ANEXO I – SOLICITUDE - PROGRAMA SON EDUCA   

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA ALUMNAS/OS – CURSO 

2020/2021 

  

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE:    

Apelidos e nome: NIF:   

Enderezo: C.P.   

e-mail:  Teléfono   

AXUDA SOLICITADA (marque cun X):    

Ordenador de sobremesa    

Ordenador portátil    

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA (marque cun X):   

Fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte da persoa solicitante e do resto das persoas que 

integran a unidade familiar de convivencia 

   

Fotocopia do libro de familia completo ou documentación oficial acreditativa das persoas 

que  constitúen a unidade familiar 

   

Certificado de domicilio que acredite as persoas que integran a unidade de familiar de 

convivencia dende o 1 de marzo do 2020 

   

Declaración do IRPF do ano 2020 de todas as persoas que integran a unidade familiar  - 

Certificado de rendas expedido pola AEAT.  

   

Xustificantes dos ingresos percibidos correspondentes ó ano 2020. Especificar: 

 

   

Documentación acreditativa do IBAN  da conta bancaria da persoa solicitante     

Xustificante da matrícula da/o alumna/o ou certificado expedido polo centro escolar    

De ser o caso, sentencia de separación ou divorcio e acordo regulador    

De ser o caso, certificado de discapacidade igual ou superior ó 65%    

De ser o caso, sentenza xudicial que acredite a condición de vítima de violencia de 

xénero 

   

RELACIÓN DE ALUMNAS/OS PARA OS QUE SOLICITA AXUDA:   

Apelidos e nome: Curso   

    

    

    

A persoa solicitante declara mediante esta solicitude non ter débedas coas distintas 

administracións, TGSS e co Concello de Porto do Son 

  

A persoa solicitante declara non ter recibido unha axuda pública ou privada para o mesmo obxecto 

que a subvención concedida. 

  

A persoa solicitante declara que o IVE da adquisición do equipo informático non é recuperable nin 

compensable 

  

A persoa solicitante declara que non se atopa nalgunha das circunstancias do artigo 13 da Lei Xeral 

de Subvencións. 

  

A persoa solicitante se compromete a destinar o equipo informático ao destino da subvención 

durante un mínimo de catro anos dende a data de adquisición. 

  

Consonte o disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía 

dos Dereitos Dixitais, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos 

ficheiros do concello de Porto do Son relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as 

xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia a persoa interesada con esta 

solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición 

mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.  

  

Porto do Son,         de                         do 2021   

Sinatura 

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Porto do Son 


