ANEXO I
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS ÁS FAMILIAS PARA O DESPRAZAMENTO CON FIN
ESCOLAR. CURSO 2020-2021
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (pai , nai ou titor/a)
APELIDOS

NOME

DNI/TARX. RESID. /PASP.

RÚA/AVDA./ LG. ETC
PARROQUIA

NÚMERO
CÓDIGO POSTAL

DATOS DO/A ALUMNO/A PARA QUEN SE SOLICITA A AXUDA
APELIDOS

NOME

COLEXIO ONDE ESTÁ MATRICULADO/A O/A ALUMNO/A

PISO

LETRA

TELÉFONO

DNI/TARX. RESID. /PASP.

ENDEREZO DO COLEXIO

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
⃝ DNI persoa solicitante

⃝ Libro de familia

⃝ Certificado IBAN bancario

⃝ Xustificante pensión de xuño a novembro

⃝ Resolución de acollemento, de ser o caso

⃝ Xustificante prestación de xuño a novembro

⃝ Sentenza ou convenio regulador, de ser o caso.

⃝ Xustificante ingresos autónomos/as

⃝ Tarxetas de demandantes de emprego

⃝ Xustificante ingresos da agraria

⃝ Nóminas de xuño a novembro

⃝ Matrícula 2020/2021

⃝ Xustificante situación ERTE

⃝ RISGA

⃝ Anexo II
⃝Outros.........................................................................................................................................................

AUTORIZO  SI NON , á consulta dos datos do Padrón de Habitantes de Cerceda.
Cerceda, _______ de decembro de 2020
(sinatura)

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus
datos persoais é CONCELLO DE CERCEDA, con dirección AVENIDA DO MESÓN 21, 15185 - A CORUÑA; LINARES@CERCEDA.ES. Os datos serán utilizados
para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga
legal. 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 en cualquier momento. Para elo, CONCELLO DE CERCEDA
dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios,
sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico alcaldia@cerceda.es

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CERCEDA (A Coruña)
ANEXO II

DECLARACIÓN XURADA DOS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR
Eu, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
co DNI número………………………………………………………………,
DECLARO:
Que a unidade familiar da persoa solicitante da axuda, está composta polas seguintes persoas:
Nome e apelidos

DNI

Data nacemento

As persoas da unidade familiar maiores de idade, DECLARAN:
 Que se atopan ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa seguridade
social e non teñen pendente de pagamento ningunha débeda coa administración
municipal.
 Que non están incursos/as en ningunha das prohibición para obter a condición de
persoa beneficiara 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 num.
120, de 26 de xuño).
 Que coñecen e aceptan as bases da convocatoria para a que solicitan 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
E para que conste aos efectos oportunos asino esta declaración en Cerceda, .................. de
decembro de 2020.

ANEXO III
DECLARACIÓN XURADA DO MEDIO DE TRANSPORTE EMPREGADO
Eu, ...........................................................................................................................................
co DNI número......................................................., como persoa solicitante da axuda económica
para desprazamentos con fin escolar para o curso 2020-2021,
DECLARO:
1. Que a/o alumna/o para quen se solicita a axuda está matriculada/o no
curso...........................................................................................................................
No

centro

educativo

con

enderezo

en

..................................................................................................................................
2. Que para desprazarse a diario para asistir ás clases, o medio de transporte que emprega
é o seguinte:
 Transporte escolar . (Indicar o nome da compañía ).....................................................
 Vehículo propio
 Outro tipo de transporte (especificar)..........................................................................
E para que conste aos efectos oportunos asino esta declaración en Cerceda, .................. de
decembro de 2020.

Sinatura

