
ANEXO I

MODELO DE SOLICITUDE  DE AXUDAS PARA O ENSINO E O
TRANSPORTE - CONVOCATORIA PÚBLICA COMPLEMENTARIA CURSO

2020/2021

DATOS DO/DA  SOLICITANTE (PAI/NAI-TITOR/TITORA/ ALUMNOS ENTRE

18 A 25 ANOS)

NOME E APELIDOS
NIF
ENDEREZO
TELÉFONO
IBAN:                CC:

DATOS DO/A  ALUMNO/A

NOME E APELIDOS
CURSO 
CENTRO DE ESTUDOS

AXUDA SOLICITADA:

  AXUDA DE ENSINO

  AXUDA  de  transporte  (  só
centros  de  ensino  fóra  da  área
metropolitana de Santiago )

 DOCUMENTACIÓN  OBRIGATORIA QUE  SE ACHEGA (marque  cun  x)
(unha soa fotocopia para todas as solicitudes da mesma unidade familiar):

  Fotocopia do DNI do/da solicitante (pai/nai-titor/titora ou alumnado entre 18
e 25 anos.

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

  Declaración responsable do/da solicitante segundo Anexo II. 



 Ingresos da unidade familiar (elixir a opción que corresponda): (unha soa
fotocopia para todas as solicitudes da mesma unidade familiar):

  Fotocopia da declaración da renda (IRPF) 2019.

  Certificado  da  AEAT  de  non  ter  presentado  a  declaración  no  que  se
acrediten os ingresos obtidos no exercicio 2019

  Outra documentación xustificativa dos ingresos da unidade familiar.

 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE ACHEGA (marque cun
x):

  Certificado que acredite o grao de minusvalía dalgún membro da unidade
familiar (se procede).

  Certificado que acredite a situación de desemprego por período superior a
6 meses dalgún membro da unidade familiar (se procede) durante o ano 2020.

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

 XUSTIFICACIÓN  OBRIGATORIA DAS  AXUDAS  DE  ENSINO  E
TRANSPORTE:

  Facturas orixinais ou copias cotexadas, ou certificado selado do gasto en
material escolar, libros ou contidos dixitais, ou no seu caso certificado do gasto
en material expedido polo centro educativo  (alumnado de Primaria, Infantil  e
ESO) 

  Certificado da matrícula expedido polo centro educativo (Bacharelato, FP e
universitarios/as, ensinanzas artísticas superiores, PCPI e alumnado con NEE).

Teo, ..........de ....................................de 2020

Asdo.: ...........................................................

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)



   ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./D.ª_______________________________________________________, con

NIF/pasaporte _________________________, pai, nai, titor/a do/a, dos/das 

alumno/a,alumnos/as, alumnos solicitantes de 18 a 25 

anos___________________________________________________________

______________, 

DECLARO:

1.-Estar  ao  corrente  no  cumprimento  das  obrigas  tributarias  e  fronte  á

Seguridade Social.

2.- Non estar incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de

beneficiario/a de subvencións públicas recollidas nos artigos 13 da Lei 38/2003,

de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,

de Subvencións de Galicia.

3.- Estar ao corrente no cumprimento de obrigas por reintegro de subvencións.

AUTORIZO:

- Ao concello de Teo para que realice as comprobacións oportunas en relación

cós  apartados  anteriores,  durante  todo  o  período  que  dure  o  proceso  de

concesión e pago das axudas para o curso 2020/2021

____________________, ______ de ________________ de 2020

Asdo.: 

______________________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) 


