ANEXO I

Solicitude de axudas en materia de educación do concello de
moeche, curso 2019-2020
A) Datos do/a alumno/a
Apelidos e nome
Enderezo completo
Telefono
NIF
Correo electrónico
Apelidos e nome do pai, nai e/ou titores/as legais
DNI do pai, nai e/ou titores/as legais
B) Tipo de axuda
Centro de estudos:
Estudos que realizará no curso 2019/2020 (marque cun X):

• Educación infantil

• Educación primaria Curso: ________________

• ESO- PCPI Curso: __________

• Bacharelato ou ciclos formativos

• Universidade

• Educación especial

• Ensinanzas superiores de música e artes escénicas e artes plásticas e deseño

Marque cun X a axuda que solicita:

• Realización de actividades relacionadas coa formación
• Desprazamentos por motivo de estudos

C) Documentación achegada coa solicitude

• Fotocopia do DNI do solicitante
• Fotocopia do libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.
• Declaración responsable segundo o anexo III.
• Declaración responsable segundo o anexo IV.
• Certificado de empadroamento colectivo
• Fotocopia da declaración da renda correspondente ao exercicio 2018, dos proxenitores ou
titores/as legais, así como dos membros da unidade familiar que conviva na vivenda
familiar ou copia da notificación-liquidación ou certificado acreditativo do nivel de rendas
emitido pola Axencia de Administración Tributaria

• Certificado da matrícula ou informe expedido polo centro educativo con detalle do número
de créditos no caso de estudos universitarios

• No caso dos estudos postobligatorios.- Certificación acreditativa das cualificación obtidas
no curso 2018-2019

• Certificado de conta bancaria, expedido pola entidade bancaria a nome do/a solicitante
Outra documentación:

Para os efectos do disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e
garantía dos dereitos dixitais , o/a asinante autoriza o tratamento dos datos persoais (incluíndo a súa
incorporación nos correspondentes ficheiros) incorporados na solicitude e noutros documentos normalizados
relativos á xestión deste expediente, que a finalidade para a que se utiliza o tratamento dos seus datos e para a
xestión da súa solicitude e cumprir a normativa aplicable. A/O asinante poderá exercitar os seus dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición relativo a este tratamento do que e responsable o Concello de
Moeche, nos termos da normativa vixente

Moeche, ___de___________de 2019
Sinatura do/a solicitante
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