
ANEXO III

D./Dª__________________________________________________________  con  DNI   nº
____________________,  domicilio  a  efectos  de  notificacións  en
_______________________________________  e  teléfono  de  contacto
número________________,  como  pai/  nai/  titor  legal  do  menor  D.
/Dª____________________________________________ con DNI nº__________________

Á vista de que ten interese en participar nos  campamentos de verán  do ano 2021 que
organiza o Concello de Coristanco dentro do  “Programa Concilia” (Resolución de 2 de
marzo  de  2021,  da  Secretaría  Xeral  de  Igualdade,  pola  que  se  establecen  as  bases
reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para
a promoción de igualdade, de forma individual e mediante sistema de xestión compartida, e
se procede á súa convocatoria para o ano 2021-Código DI435B- publicada no DOG nº 49 de
data 12/03/2021).

Á vista de que non estar obrigado legalmente a presentar declaración da Renda ante a
Axencia Estatal de Administración Tributaria, en tanto que cumpre cos para elo establecidos.

Á vista de que o artigo 2 da Resolución antedita esixe poder calcular a porcentaxe do IPREM
que se alcanza en cada unha das unidades familiares.

➢ Adxunto  certificado/informe de hacienda que determine que  o/a solicitante non ten
obrigación  de  presentar  declaración  de  IRPF  para  o ano  para  o que  se  están
solicitando os datos 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE

Que  os  ingresos  totais  da  unidade  familiar  ascenden  a  un  total  de
_______________________ euros (dato aproximado).

SI/  NON Concedo  autorización  á  Administración  local  para  que  poida,  se  así  o  estima
oportuno, acceder aos datos da unidade familiar que poidan constar no Departamento de
Servizos Sociais do Concello de Coristanco, na Axencia Estatal de Administración Tributaria,
na Tesourería Xeral  da Seguridade Social  ou en calquera outra administración pública a
efectos de comprobación da información facilitada.

Coristanco, ____ de ___________ de 2021.

Asdo: D.Dª _______________________________________

Os interesados ostentan os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade e oposición (Lei
Orgánica  3/2018,  de  5  de  decembro,  de  Protección  de  Datos  Persoais  e  garantía  dos  dereitos  dixitais,  trasposición  do
Regulamento (UE) 2016/679) ante o Concello de Coristanco.


