I030 SOLICITUDE DE
BOLSAS DE ESTUDOS
(Axudas para a escolarización)

(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
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 2019/20 a:
□
□
□

Bolsa de Educación Infantil (segundo ciclo)
Bolsa de Educación Primaria
Bolsa de Educación de Secundaria Obrigatoria

Beneficiarios da 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 2019/2020
☐ Cualificacións do curso 2018/2019 (só estudantes de educación secundaria obrigatoria)
☐ Libro de familia (no caso de novos solicitantes ou por cambio de situación familiar)
☐ Certificado de número de conta bancaria (no caso de novos solicitantes ou por cambio de número de conta)
☐ Certificado de discapacidade
☐ Facturas e/ou facturas simplificadas
☐ Certificado de estar ao corrente das obrigas tributarias e fiscais coa AEAT (só no caso de non autorizar a consulta aos datos tributarios e fiscais)
☐ Certificado de estar ao corrente das obrigas coa seguridade social (só no caso de non autorizar a consulta aos datos da seguridade social)
☐ Renda do 2018 (só no caso de non autorizar a consulta aos datos tributarios e fiscais)
☐ Outra documentación:

Número de conta
Titular:
E

S
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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.- 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 (€):

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)

Axuda que solicita
TRAMOS (segundo a Renda per Cápita Familiar)
renda da unidade familiar / número de membros da unidade familiar computables
(cadro base impoñible xeral + cadro base impoñible aforro do exercicio 2018 / número de membros da unidade familiar
computables)
ESTUDOS
Inferior ou igual ao 75% do
Maior ao 75% e menor ou igual ao 150%
Superior ó 150% do IPREM
IPREM
do IPREM
(Superior a 11.279, 38 €)
(Igual ou inferior a 5.639, 69 €)
(Maior a 5.639,69 e menor ou igual a 11.279, 38) €)
Educación Infantil
⃣
80 €
⃣
60 €
Denegada
Educación Primaria
⃣
100 €
⃣
75 €
Educación Secundaria
⃣
115 €
⃣
90 €
(O Concello comprobará a veracidade dos datos)
Xustificación do gasto total efectuado
MATERIAL

VESTIARIO BÁSICO

MOCHILA, NECESER, ESTOXO

(só se subvencionará un máximo do
50% da axuda)

(só se subvencionará un máximo
do 50% da axuda)

Gasto efectuado

TOTAL EUROS
Importe máximo
subvencionable

Outras axudas
Máximo subvencionable

De acordo co artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 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 o
Concello de Abegondo accederá ao certificado de discapacidade co obxecto da tramitación do expediente. Presúmese que a
consulta ou obtención é autorizada coa sinatura desta solicitude salvo que conste no procedemento a oposición expresa.
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)
“De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE ABEGONDO, con
enderezo SAN MARCOS, N.º 1, 15318 – ABEGONDO (A Coruña). Os datos serán utilizados para prestar o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os seus datos non
se cederán a terceiros, salvo por obrigación 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 e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. Para iso, CONCELLO DE ABEGONDO 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 e detallada sobre
Protección de Datos solicitándoa en: SAN MARCOS, N.º 1, 15318 – ABEGONDO (A Coruña).”
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