
 
SOLICITUDE 

(ANEXO I) 

 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (pai/nai/titor/a): 

D./Dna. ..........................................................................................................co DNI....................... 

e enderezo en ...............................................................................................teléfono.................... 

 

SOLICITA:  

Axuda municipal para a escolarización para o curso 2022/2023 para, (cubrir cos datos do/a estudante) 

...........................................................................................................co DNI................................... 

data nacemento............/............./............matriculado/a no curso ...........................para o curso 

escolar 22/23 no centro educativo................................................................................................. 

 

 

Documentación que achega: 

⃝ DNI persoa solicitante ⃝ Libro de familia 

⃝ ANEXO II. Información protección de datos ⃝ Anexo III 

⃝ANEXO IV ⃝ Certificado de discapacidade 

⃝ RISGA ⃝ Certificado IBAN bancario 

⃝ Resolución de acollemento ⃝ Vidas laborais 

⃝ Sentenza ou convenio regulador ⃝ Xustificante pensión   

⃝ Tarxetas de demandantes de emprego ⃝ Xustificante prestación   

⃝ Nóminas ⃝Xustificante ingresos autónomos/as 

⃝ Xustificante situación ERTE ⃝Xustificante ingresos da agraria 

⃝ Xustificante da matrícula escolar 

⃝Outros..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

  

Cerceda,        de                 de 2022 

  

 

Asdo. 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CERCEDA 



 
 

INFORMACIÓN  SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS – SERVIZOS SOCIAIS 

(ANEXO II) 

 

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, 

informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos datos persoais é CONCELLO DE 

CERCEDA, con dirección en AVENIDA DO MESÓN 21, 15185 - CERCEDA (A CORUÑA); 

alcaldia@cerceda.es 

 

Os datos serán empregados para prestarlle o mellor servizo no marco das funcións que sexan 

competencia dos Servizos Sociais do CONCELLO DE CERCEDA.  

 

Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do 

tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento 

e solicitar a portabilidade dos mesmos. 

 

Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa 

solicitude, así como para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da 

prestación do servizo e, no suposte de solicitar a supresión dos mesmos, serán conservados ata 

que se vexa cumprido o prazo de prescrición de posibles responsabilidades derivadas do 

tratamento 

 

Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa 

firma da presente circular. 

 

Cerceda, .............de ..............................de 2022 

 

 

 

 

 

Asdo.- .............................................................................................................................................. 

mailto:alcaldia@cerceda.es


 
 

COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR 

(ANEXO III) 

 

Deberase indicar os datos dos membros da unidade familiar conforme o establecido no punto 

4.1 das presentes bases. 

NOME E APELIDOS DNI PARENTESCO DATA 

NACEMENTO 

DISCAPACIDADE 

     

     

     

     

     

 

 

As persoas abaixo asinantes autorizan ao Concello de Cerceda a solicitar á Axencia Estatal de 

Administración Tributaria, a información de natureza tributaria para a comprobación do 

cumprimento das súas obrigas tributarias para o recoñecemento, seguimento e control da 

concesión das axudas opara a escolarización correspondentes ao curso escolar 2022/2023. 

 

NOME E APELIDOS AUTORIZO SINATURA 

 SI  NO  

 SI  NO  

 SI  NO  

 SI  NO  

 SI  NO  

(Esta autorización deberá de cubrirse soamente polas persoas maiores de idade) 

 

 

 

 

 



 
DECLARACIÓN XURADA DA PERSOA SOLICITANTE 

(ANEXO IV) 

 

D./Dna. .......................................................................................................................................  

co DNI....................................., de conformidade co establecido nas bases que regulan a 

convocatoria pública das axuda municipais para a escolarización para o curso 2022/2023 do 

Concello de Cerceda, 

 

DECLARO BAIXO XURAMENTO: 

 Que non estou incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de persoa 

beneficiaria de subvencións publicas recollida no art. 18 da Lei 38/ 2003, de 17 de novembro, 

xeral de subvención e 10 de da lei 9/2007 de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e na pola 

Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cerceda (BOP núm. 120, de 26 de xuño). 

 Que  SI foron solicitadas axudas doutras administracións para a mesma finalidade (Indicar 

cales) 

CONCEPTO IMPORTE CONCEDIDA ORGANISMO 

  SI  NO  

  SI  NO  

 

 Que  NON foron solicitadas axudas doutras administracións para a mesma finalidade 

 Que coñezo e acepto as bases da convocatoria para a que solicita a axuda 

 Que todos os datos incorporados á solicitude se axustan á realidade 

 Que quedan informados de que a inexactitude das circunstancias declaradas dará lugar a 

denegación ou revogación da axuda 

 

Cerceda,             de                 de  2022 

 

Asdo. 



 
 

XUSTIFICACIÓN DA AXUDA CONCEDIDA PARA A ESCOLARIZACIÓN. CURSO 2022-2023 

(ANEXO V) 

 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (pai/nai/titor/a): 

D./Dna. ..........................................................................................................co DNI....................... 

e enderezo en ...............................................................................................teléfono.................... 

 

SOLICITA:  

Que se teña en conta a documentación que se achega como xustificante do gasto realizado ao 

abeiro da axuda municipal para a escolarización para o curso 2022/2023  concedida a, (cubrir cos 

datos do/a estudante) 

Nome e apelidos..........................................................................................................................co 

DNI.................................. matriculado/a no curso ...........................para o curso escolar 22/23 no 

centro educativo................................................................................................. 

 

Documentación xustificativa: (achegaranse as facturas orixinais) 

NÚMERO DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Cerceda,        de                 de  2022 

  

 

Asdo.  

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CERCEDA 


