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ANEXO I: Solicitude de Bolsas Complementarias ao Estudo. Curso 2021/2022

DATOS DO/A SOLICITANTE

Apelidos e nome:

NIF/NIE: Tlf. 1:
Tlf. 2:

Domicilio a efectos de notificacións:

DATOS DOS MENORES BENEFICIARIOS/AS

N.º Apelidos e nome Centro de ensinanza Curso

OTROS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR

N.º Apelidos e nome Idade Parentesco co/a solicitante

MARCAR CON X para a valoración de criterios sociais

PERCEPTOR/A DE RISGA, AIS E/OU IMV

FAMILIA MONOMARENTAL/MONOPARENTAL

MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR CON GRAO DE DEPENDENCIA

 Apelidos e nome Grao de dependencia

Membros da unidade familiar con Grao de Discapacidade, pensión da Seguridade So-
cial por incapacidade permanente total, absoluta, gran invalidez ou pensión de clases 
pasivas

 Apelidos e nome Grao de discapacidade

Familia na que algún membro sexa preceptor de prestación ou subsidio de desemprego, ou se vexa afectado por ERTE ou ERE

FAMILIA NUMEROSA

VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE XÉNERO

MARCAR CON X: VIVENDA

EN PROPIEDAD CON HIPOTECA

EN ALUGUER

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

Documentación relativa á persoa solicitante e/o aos membros da unidade familiar:

Fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte do/a solicitante EN VIGOR

Fotocopia do libro de familia completo ou documentación oficial acreditativa dos membros da unidade familiar cas datas de nacemento 

ANEXO II: Declaración na que se indique as subvencións solicitadas, concedidas ou recibidas para o mesmo fin ou actividade, procedentes de calquera admi-
nistración ou ente público ou privado e declaración responsable
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Documentación relativa á valoración de criterios sociais:

Certificado de prestación ou subsidio de desemprego ou documentación acreditativa de encontrarse en situación de ERTE ou ERE

Fotocopia da resolución de RISGA, AIS e/ou IMV

Fotocopia da resolución de grao de dependencia

Fotocopia de certificado do grao de discapacidade ou da resolución de pensión da Seguridade Social ou de clases pasivas

Sentencia de separación ou divorcio e copia do convenio regulador

Sentencia de aprobación de convenio regulador na que se atribúa a garda e custodia a un dos/as proxenitores/as

Título da familia numerosa en vigor

Certificado de defunción do/a proxenitor/a

Certificado da orde de protección, sentencia xudicial firme ou informe do Centro de Información as Mulleres que acredite a condición de vítima de violencia

Resolución de acollemento

Documentación relativa á situación económica e laboral da unidade familiar referida ao período correspondente coa 
declaración do IRPF do último exercicio (2020)

Copia da declaración do IRPF ou certificado de imputación de rendas

Documentación relativa á vivenda:

Xustificantes de pago referidos as dúas mensualidades do aluguer

Certificado bancario do importe de pago das cotas hipotecarias ou do préstamo das dúas mensualidades inmediatamente anteriores á presentación da soli-
citude

Compromiso da persoa solicitante:

Asumo o cumprimento das seguintes obrigacións:
1.–Cumprir o obxecto da subvención.
2.–Someterse ás actividades de control e fiscalización realizadas por parte do Concello para comprobar a veracidade dos datos consignados na documentación e no 
cumprimento dos requisitos para a percepción da axuda.
3.–Comunicar á Concellería de Servizos Sociais calqueira modificación das circunstancias tidas en conta para a concesión da axuda.
4.–AUTORIZO á Educadora Familiar da Concellería de Servizos Sociais para levar a cabo o seguimento da adquisición e uso do material adquirido con cargo á bolsa 
complementaria concedida.

QUEDO INFORMADO/A de que os meus datos así como o importe da axuda concedida serán comunicados á Axencia Estatal da Administración Tributaria en cumpri-
mento do disposto na Orde HAP/1732/2014, do 24 de setembro, pola que se modifica a Orde EHA/3012/2008m, do 20 de outubro, pola que se aproba o modelo 
347 da declaración anual de operación con terceiras persoas segundo a cal as distintas Administracións Públicas deberán relacionar a todas aquelas persoas ou 
entidades ás que se entregaron subvencións, auxilios ou axudas calquera que sexa o seu importe.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: O Concello de Fisterra é o responsable dos datos persoais facilitados polas persoas solicitantes.
FINALIDADE: A finalidade da recollida no tratamento e a instrución e resolución do procedemento para a concesión das bolsas complementarias ao estudo obxecto 
das bases reguladoras, a práctica das publicacións, comunicación e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da bolsa.

Fisterra, ... de ... de 2021.

Asdo. ____________


