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ANEXO I 

SOLICITUDE DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE  

 CONVOCATORIA PÚBLICA COMPLEMENTARIA CURSO 2020/2021 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

(Pai/Nai/Titor/Representante legal ou alumno/a entre 18 e 25 anos) 

APELIDOS E NOME: 

NIF: 

EMDEREZO: 

TELÉFONO: 

DATOS DO/A ALUMNO/A 

APELIDOS E NOME: 

CENTRO DE ESTUDOS: 

CURSO ESCOLAR: 

TIPO DE AXUDA SOLICITADA: 

 Axuda ao ensino                                                            Axuda ao transporte 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (marque con x): 

 Fotocopia do DNI do/a solicitante (pai/nai/titor legal/representante legal do menor ou, no caso de 

alumnos/as entre 18 e 25 que presenten eles mesmo a solicitude, o seu DNI). 

 Fotocopia do libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar. 

 Fotocopia da declaración da renda correspondente ao último exercicio (IRPF 2019) ou certificado de 

imputacións de IRPF de 2019, para aquelas persoas que no estean obrigadas a presentar a declaración. 

 Certificado ou xustificante da matrícula expedido polo centro educativo ou resgardo de ter pagada a 

matrícula co selo bancario, de ser o caso. 

 Anexo II: Declaración responsable. 

 Certificado que acredite a situación de dependencia ou o grao de discapacidade nun grao igual ou superior 

ao 33% dalgún membro da unidade familiar, se procede. 

 Certificado que acredite a situación de desemprego por un período superior a 6 meses durante o ano 2020 

dalgún membro da unidade familiar, se procede. 

 Documentación acreditativa da situación de familia monoparental ou de ausencia de ambos os dous 

proxenitores.  

TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS: 

Mediante a firma da presente solicitude autoriza ao Concello de Vedra a utilizar o nome e apelidos das persoas solicitantes para a 

publicación das listaxes provisional e definitiva, así como a publicación das mesmas no taboleiro de anuncios do Concello de 
Vedra e na páxina web https://www.concellodevedra.es/ 

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais e no 

Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, informámolo/a de que os datos 

facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados 

de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de 

acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o formulario de contacto 

da Sede Electrónica do Concello de Vedra. 

Vedra, a _____ de ____________ de 2020 

 

Asdo: _____________ 

_SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA) 

https://www.concellodevedra.es/

