I030 SOLICITUDE DE
BOLSAS DE ESTUDOS

(Selo de rexistro)

Datos da persoa solicitante
Nome e apelidos

NIF/NIE

R./Lg.(1)

Parroquia

Bloq/Escaleira

Piso/porta

Provincia
(1)

Código Postal

(2)

Municipio
Correo electrónico(2)

Teléfono

enderezo para notificación postal

Núm.

correo electrónico para notificación electrónica

Datos da nai, pai ou titor/a se a persoa solicitante é menor
Nome e apelidos

NIF/NIE

R./Lg.(3)

Parroquia

Bloq./Escaleira

Piso/porta

Provincia
(3)

Teléfono

enderezo para notificación postal

(4)

Núm.

Cód. Postal

Municipio
Correo electrónico(4)

correo electrónico para notificación electrónica

SOLICITA de acordo coas bases da convocatoria das Bolsas de Estudo curso 2017-2018 a:
AXUDAS PARA A ESCOLARIZACIÓN
□ Bolsa de Educación Infantil (segundo ciclo)
□ Bolsa de Educación Primaria
□ Bolsa de Educación de Secundaria Obrigatoria
□
□
□
□
□
□

AXUDAS AOS DESPRAZAMENTOS CO FIN ESCOLAR
Bacharelato
Formación profesional
Ensinanzas de réxime especial
Educación universitaria
Educación secundaria adultos (ESA)
Outros estudos oficiais homologados

BENEFICIARIOS DE BOLSA DE EDUCACIÓN ESPECIAL (seleccione o que corresponda se é o caso)
☐

Alumnos/as con discapacidade igual ou maior a 33%.

☐

Alumno/as con necesidade específica de apoio educativo (alta capacidade intelectual, adaptación curricular, TEA, trastornos graves de
conduta…)

☐

Alumnos/as que presenten unha enfermidade crónica que lle impida asistir temporalmente ao colexio.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
☐

Matrícula curso 2017/18.

☐

Cualificacións do curso 2016/17.

☐

Libro de familia.

☐

Certificado de número de conta bancaria.

☐

Certificado de discapacidade

☐

Outra documentación:
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DECLARO
PRIMEIRO.- Cumpro os requisitos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 10 da Lei 9/2007, de 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
SEGUNDO.- A documentación achegada para a concesión da bolsa de estudos é exacta e fiel ás miñas circunstancias persoais e económicas actuais.
TERCEIRO.- Comprométome a conservar a documentación orixinal durante un período de 4 anos.
CUARTO.- Que os gastos nos que se incorreu derivados do comezo do curso escolar foron os que se relacionan a continuación (só a cubrir polos

solicitantes que estean cursando educación infantil, educación primaria e educación secundaria):
PROVEDOR

CONCEPTO

IMPORTE

QUINTO.-Non solicitei, nin obtiven, subvencións para a mesma finalidade ao longo do presente ano. No caso de solicitar indicar os seguintes datos:

Organismo:

Organismo:

Importe solicitado (€):

Importe solicitado (€):

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Concedida
Denegada
En trámite

Concedida
Denegada
En trámite

De acordo co artigo 28.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas os interesados non
estarán obrigados a achegar documentos que fosen elaborados por calquera Administración, por isto a administración accederá aos seus datos
tributarios e fiscais e da seguridade social co obxecto da tramitación do expediente das bolsas de estudo que precisen este dato. Para iso, debe indicar
os datos dos membros da unidade familiar cuxos ingresos sexan computables para o recoñecemento, seguimento e/ou control da axuda:
PARENTESCO CO/A
SOLICITANTE

NOME E APELIDOS

NIF

AUTORIZACIÓN
(Sinatura)

Seleccione a forma de notificación (no caso de persoa física. Ás persoas xurídicas notificarase de forma electrónica obrigatoriamente )
Notifíquese a

Persoa solicitante

Persoa representante

Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.gal
Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Ao elixir esta modalidade de notificación vostede autoriza a alta no Sistema Notific@.
Os avisos da posta a disposición da notificación enviaranse ao correo electrónico (dirección indicada anteriormente segundo a persoa seleccionada á que se notifica)

Postal

Abegondo

(enderezo postal indicado anteriormente segundo a persoa seleccionada á que se notifica)

de

de

(Sinatura do/a solicitante ou representante)

“Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos
correspondentes ficheiros do Concello de Abegondo. En calquera momento poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición por medio dunha comunicación escrita no Rexistro
do Concello”.
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