Concello de Rianxo
Praza Castelao 1, 15920 Rianxo
Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28
rianxo.gal concelloderianxo.gal

ANEXO 1: SOLICITUDE DE AXUDA PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO
2017/2018
EXPTE. Núm. _______
1. DATOS PERSOAIS DO/A SOLICITANTE
APELIDOS

NOME

DNI

LUGAR E DATA DE NACEMENTO

ENDEREZO FAMILIAR

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDADE

C.P.

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

2. RELACIÓN DE BENEFICIARIOS/AS
NOME E APELIDOS
PARENTESCO

DATA

CURSO

CENTRO

NACEMENTO

3. SITUACIÓNS ESPECÍFICAS (Sinalar cunha X si o/a alumno/a se atopa nalgunha das seguintes situacións)
 Familia monoparental de nai ou monoparental de pai.
 Pertence a Familia Numerosa Categoría Especial.
 Pertence a Familia Numerosa Categoría Xeral.
 Algún/ha dos membros da familia está afectado/a dunha discapacidade legalmente recoñecida.
 Algún/ha dos membros da familia é desempregado/a con prestación.
 Algún/ha dos membros da familia é desempregado/a sen prestación.
 Algún/ha dos membros da familia menor de 25 anos está cursando estudios postobrigatorios ou
universitarios.
 Vivenda en alugueiro.
 Vivenda habitual e propia con cargas.
4. COMPOSICIÓN DA UNIDADE FAMILIAR
PARENTESCO
NOME E APELIDOS
Solicitante

Data de
Nacemento

Profesión

Estudios

Ingresos
mensuais

5. A CUMPRIMENTAR POR TÓDOLOS/AS SOLICITANTES
D./Dna.___________________________________________,pai, nai ou titor/a do beneficiario/a,
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE,

-

Que acepta as bases da presente convocatoria

-

Que tódolos datos incorporados á presente solicitude son verdadeiros

-

Que ten coñecemento da incompatibilidade destas becas e que en caso de obter outra
beca ou axuda procedente de calquera administración ou entidade pública ou privada
deberá poñelo de inmediato en coñecemento do Concello

-

Que autoriza a comprobación dos datos de residencia e convivencia no Padrón municipal
de habitantes

-

Que acepto recibir información e resolución do expediente a través do correo electrónico

6. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA:
Anexo 1: solicitude debidamente cuberta e asinada
Anexo 2
Anexo 3 ou xustificante de hipoteca
Anexo 4
Fotocopia do DNI, pasaporte, NIE ou documento análogo de todos os membros da unidade
familiar
Certificado da secretaría do centro escolar
Copia da resolución da Consellería de Educación da contía recoñecida para libros e material
escolar, no curso 2017-2018
Factura do gasto realizado
Certificado bancario do Código IBAN da conta bancaria
Copia da declaración do IRPF 2016
Certificación da Axencia Tributaria de non estar obrigado a declarar
Título de familia numerosa
Certificado de discapacidade
Acreditación de unidade familiar monoparental de nai ou de pai
Certificado do INEM acreditando estar en desemprego
Certificado do INEM acreditando ser beneficiario/a ou non dalgunha prestación económica
Rianxo, ____ de ___________ de ______
(Sinatura do pai, nai ou titor/a)

ALCALDE DO CONCELLO DE RIANXO
Nota importante: a ocultación ou falsidade dos datos e da documentación aportada dará lugar á súa denegación e no seu cas
á reclamación do cobro indebido.

