SOLICITUDE: SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE TRANSPORTE
EN TAXI ADAPTADO PARA O EXERCICIO ECONÓMICO ______
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME e APELIDOS:

NIF/NIE:

ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorízolle ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta solicitude así como doutro
tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese.

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

MEMBROS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA
NOME E APELIDOS

PARENTESCO COA/CO
SOLICITANTE

INGRESOS ANUAIS

SOLICITA

A CONCESIÓN DE AXUDA ECONÓMICA PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE EN TAXI
ADAPTADO PARA O EXERCICIO ECONÓMICO VIXENTE.
AUTORÍZOLLE ao Concello de Lugo a comprobar, de oficio, a circunstancia de estar empadroada/o

no Concello de Lugo.
Así mesmo, e para o caso de resultar beneficiaria/o, autorízolles a remisión dos meus datos
persoais así como da copia da fotografía ás persoas titulares de licenza de taxi adaptado en Lugo.
AUTORÍZOLLE, expresamente, ao Concello de Lugo, a comprobar das diferentes administracións
públicas ou entidades privadas a verificación dos datos e informacións declaradas.
Que, de resultar persoa beneficiaria, acepto as obrigas sinaladas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e no artigo 11
da Ordenanza municipal de subvencións.
NOTA: verifique a documentación para presentar con esta solicitude, segundo os modelos definidos na convocatoria
Lugo, ____ de_______________de_____
A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei
indicada, comunicándollo a este Concello

Xuntaráselle a esta solicitude a documentación sinalada a continuación, que se presentará cos modelos
dos ANEXOS.

DOCUMENTACIÓN:
•

Fotocopia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE da persoa solicitante ou representante legal.

•

Fotocopia do Libro de Familia, se é o caso.

•

Fotografía tamaño carné da persoa beneficiaria.

•

Certificado de discapacidade ou resolución do INSS acreditativa deste aspecto.

•

Informe médico emitido pola Sección de Cualificacións e Valoración da Discapacidade,

acreditativo de que a persoa beneficiaria está imposibilitada para a utilización de transporte público
colectivo, se é o caso.
•

Declaración da Renda ou certificacións.

•

Declaracións xuradas (ANEXO II).

•

Certificación bancaria.

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei
indicada, comunicándollo a este Concello

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OS EFECTOS DE SOLICITAR
SUBVENCIÓN

D.ª/D. ________________________________________ con DOCUMENTO DE IDENTIDADE nº____________

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.- Que
SI*
NON (marque cunha cruz a opción que proceda) solicitei e recibín subvencións ou axudas
doutras administracións públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para a mesma finalidade.
*Ata o día de hoxe e referidos ao exercicio económico de ________, a persoa que subscribe solicitou /

recibiu outra subvención (indicar a procedencia e contía).
SUBVENCIÓN SOLICITADA

SUBVENCIÓN RECIBIDA

ORGANISMO ANTE O QUE SE SOLICITA

ORGANISMO CONCEDENTE

CONTÍA SOLICITADA

IMPORTE CONCEDIDO

2.- Que estou ao corrente no cumprimento das miñas obrigas fiscais fronte á Axencia Estatal da
Administración Tributaria, á Delegación de Facenda da Comunidade Autónoma de Galicia, á Tesourería
Territorial da Seguridade Social e ao Concello de Lugo, respectivamente.
3.- Que non estou inhabilitada/o nin incursa/o en causa de prohibición ningunha das sinaladas, para obter
a condición de persoa beneficiaria da subvención, no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, e no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, para obter a condición de
persoa beneficiaria da subvención.
NON (marque cunha cruz a opción que proceda) son titular de vehículo propio adaptado.
4.- Que SI
5.- Que SI
NON (marque cunha cruz a opción que proceda) son titular de carné de conducir. En caso
afirmativo, sinalar, a través de informe médico, os motivos que imposibilitan a súa utilización:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.- Que ningún membro da miña unidade familiar ou de convivencia posúe vehículo adaptado (só cubrir
nos supostos de solicitantes menores de 18 anos. Neste caso deberán asinar todos os membros da
unidade familiar).
7.- Que non teño recoñecido este beneficio por convenio colectivo, contrato laboral ou calquera outro
título acreditativo do dito beneficio.
Lugo, ______ de_______________de______
(DNI, sinatura da persoa solicitante/ ou membros da unidade familiar)

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei
indicada, comunicándollo a este Concello

ANEXO III
MODELO DE MEMORIA E DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OS EFECTOS DE
XUSTIFICAR A SUBVENCIÓN
D.ª/D. ________________________________________ con DOCUMENTO DE IDENTIDADE nº____________

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.- Que durante o exercicio económico _______ e con cargo á subvención concedida se realizaron______
(especificar número de viaxes realizadas en taxi adaptado).
2.- Que o gasto realizado ascende a _________________________ (especificar cantidade).
SI*
NON (marque cunha cruz a opción que proceda) solicitei e recibín subvencións ou axudas
3.- Que
doutras administracións públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para a mesma finalidade.
*Ata o día de hoxe e referidos ao exercicio económico de _______, solicitei/recibín outra subvención
(indicar procedencia e contía):
SUBVENCIÓN SOLICITADA

SUBVENCIÓN RECIBIDA

ORGANISMO ANTE O QUE SE SOLICITA

ORGANISMO CONCEDENTE

CONTÍA SOLICITADA

IMPORTE CONCEDIDO

4.- A actividade, proxecto, obxectivo ou programa para o que se concede a subvención efectuouse nos
termos establecidos no proxecto da actividade ou programa que se presentou no seu día.
5.- A persoa beneficiaria está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias fronte á: Axencia
Estatal da Administración Tributaria, Delegación de Facenda da Comunidade Autónoma de Galicia,
Tesourería Territorial da Seguridade Social e Concello de Lugo, respectivamente.
6.- Que as facturas que se presentan coa finalidade de xustificar o gasto:
- Non foron nin serán presentadas - na porcentaxe subvencionada polo Concello de Lugo - como
xustificación de subvención pública ou privada ningunha.
- Non inclúen impostos indirectos susceptibles de recuperación ou compensación.
- Conteñen gastos que xa lle foron aboados á persoa e/ou entidade debedora.
7.- A actividade, proxecto, obxectivo, programa para o que se concedeu subvención efectuouse nos
termos solicitados.
8.- Que a persoa abaixo asinante se encontra ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias
fronte á: Axencia Estatal da Administración Tributaria, Delegación de Facenda da Comunidade
Autónoma de Galicia, Tesourería Territorial da Seguridade Social e Concello de Lugo, respectivamente.
Lugo, ______de ____________ de _____
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei
indicada, comunicándollo a este Concello

