SOLICITUDE “OBRADOIRO DE MEMORIA”.
CURSO 2018
1. DATOS DO SOLICITANTE
Nome e Apelidos

NIF

Enderezo
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móbil

Provincia
Fax

Email

2. SOLICITO
A ADMISIÓN NA ACTIVIDADE MUNICIPAL DENOMINADA “OBRADOIRO DE MEMORIA”
–CURSO 2018-.
Elixo o seguinte lugar de realización:
Toén
Moreiras
Xestosa

Toén

de 2018

O/A solicitante

Asdo.:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE TOÉN
De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun fichero, cuxo responsable é o CONCELLO
DE TOÉN con domicilio na Rúa Ribadela 1, 32930 TOÉN (Ourense). A finalidade deste ficheiro é levar a cabo a correcta xestión dos servizos que presta o Concello. Se
o desexa poderá exercita-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao enderezo sinalado, achegando unha fotocopia do seu
DNI.

AUTOLIQUIDACIÓN DO PREZO PÚBLICO POLA REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE
“OBRADOIRO DE MEMORIA. CURSO 2018”

1. FEITO IMPOÑIBLE:

Constitúe o feito impoñible do prezo público a realización da

actividade municipal “Obradoiro de memoria”, curso 2018
NATUREZA DA ACTIVIDADE: actividades culturais, cursos e obradoiros.
2. SUXEITO PASIVO: Son suxeitos pasivos a título de contribuíntes as persoas físicas
ou xurídicas que soliciten ou resulten beneficiarias ou afectadas pola actividade
organizada polo Concello.
3. -TARIFA:
De acordo co establecido no acordo da Xunta de Goberno local do 14.09.2017 fíxase
unha tarifa única de 15,00€:
CURSO TOÉN……………………………………………………

15,00€

CURSO XESTOSA………………………………………………. 15,00€
CURSO MOREIRAS…………………………………………….. 15,00€

4.- FORMAS PARA REALIZAR O INGRESO:
FORMAS:
Poderá aboar o importe sinalado mediante ingreso, e polo concepto do que se trata, en
calquera das contas do Concello de Toén que de seguido se detallan, ou directamente
nas oficinas municipais:

 NOVAGALICIA BANCO:
 BANCO GALLEGO:
Toén,

2080
0046

5341
0060

07
18

3110016934
0000004701

2018

O/A solicitante

DON /DONA
Enderezo : Rúa

(DNI nº
Núm.

, Concello

Teléfono

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun fichero, cuxo responsable é o
CONCELLO DE TOÉN con domicilio na Rúa Ribadela 1, 32930 TOÉN (Ourense). A finalidade deste ficheiro é levar a cabo a correcta xestión dos
servizos que presta o Concello. Se o desexa poderá exercita-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao
enderezo sinalado, achegando unha fotocopia do seu DNI.

)

