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SOLICITUDE DE AXUDAS AO ESTUDIO CURSO 2019/2020 

 

1.- DATOS DO/A SOLICITANTE 
APELIDOS E NOME:  

 

DNI: 

EN CALIDADE DE (pai, nai, titor/a,..): 

 

PROFESIÓN / ACTIVIDADE LABORAL: 

ENDEREZO: 

 

TELÉFONOS: 

2.- MENORES DESTINATARIOS 
APELIDOS E NOME CENTRO ESCOLAR CURSO/CICLO 

   

   

   

   

3.- OUTROS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR (excluir aos menores do apartado anterior) 

Nº APELIDOS E NOME IDADE ESTADO 

CIVIL 

PARENTESCO CO/A 

SOLICITANTE 

ACTIVIDADE 

1    SOLICITANTE  

      

      

      

      

      

 

 Declaro que son certos os datos que constan na solicitude, non existindo omisión 

ou ocultación, e son consciente de que a falsidade ou ocultación dos mesmos dará lugar 

á anulación da solicitude. 

 

Cuntis ,                 de                      de  2019 

 

 

Asdo.:……………………………… 

 
Aos efectos do previsto na  Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección Datos de Carácter Persoal e no 
Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 
15/1999, o CONCELLO DE CUNTIS informa que os datos facilitados por vostede serán incluidos  nun ficheiro 
denominado ACTIVIDADES DE SERVIZOS SOCIAIS coa finalidade de promoción e deenvolvemento  de actividades 
en materia de servizos sociais, benestar e igualdade, educación e cultura. 
Os datos serán cedidos a outros Órganos da Administración de Estado, Autonómica ou Local, Asociacions e 
Organizacions sen ánimo de lucro, Entidades públicas ou privadas que colaboren en servizos sociais nos supostos 
previstos legalmente. 
Pode exercitar os dereitos que lle asisten de acceso, rectificación, cancelación e oposición tanto en relación co 
tratamento de datos realizado polo CONCELLO DE CUNTIS realizando unha comunicación escrita a Praza da 
Constitución, s/n, 36670, Cuntis Pontevedra, xuntando fotocopia do DNI ou documento análogo. 
 

 

SR. ALCALDE  -   PRESIDENTE DO CONCELLO DE CUNTIS 
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DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR AXUDA AO ESTUDIO 2016/2017 

 

 

1.- Solicitude segundo modelo normalizado. 

 

2.- Fotocopia do DNI do/a solicitante, pasaporte ou NIE vixente. 

 

3.- Fotocopia do Libro de Familia completo 

 

4.- Xustificante da matrícula ou reserva de praza. 

 

5.- Xustificante da situación económica e laboral do 1º semestre do ano (de xaneiro a xullo) do 2019 de 

todos os membros da unidade familiar, mediante: Nóminas, certificados de prestacións ou pensións, 

convenio regulador de achegas económicas nos casos de separación ou divorcio e e en todo o caso 

poderanse requerir documentación complementaria para a valoración dos ingresos 

 

6.- As persoas que formen parte da unidade familiar en idade laboral, e que non traballen, deberán 

presentar informes actualizados de vida laboral. 

 

7.- Xustificantes do aluguer ou das cuotas dos gastos de hipoteca da vivenda 

 

8.- Xustificante da condición de persoa dependente ou con discapacidade 

 

9.- Certificación da conta bancaria da persoa solicitante. 

 


