
ANEXO I 

 Datos da persoa solicitante (pai/nai/titor/a): 

Nome e apelidos: 

Enderezo 

DNI/NIE/Pasaporte: Teléfono: 

Datos do/a menor para o/a que solicita a axuda: 

Nome e apelidos: 

DNI: Data nacemento: Discapacidade: 

⃝ si  ⃝ non 

Nome do centro escolar Curso 

Documentación que achega: 

⃝ DNI persoa solicitante ⃝ Libro de familia 

⃝ Certificado de discapacidade do/a menor ⃝ Certificado IBAN bancario 

⃝ Resolución de acollemento, de ser o caso ⃝ Vidas laborais 

⃝ Sentenza ou convenio regulador, de ser o caso. ⃝ Xustificante pensión   

⃝ Tarxetas de demandantes de emprego ⃝ Xustificante prestación   

⃝ Nóminas últimos 6 meses ⃝Xustificante ingresos autónomos/as 

⃝ Xustificante situación ERTE ⃝Xustificante ingresos da agraria 

⃝ RISGA 

⃝Outros...................................................................................................................................................................... 

Cerceda,        de   de 2020 

(sinatura) 

SR ALCALDE DO CONCELLO DE CERCEDA 

SOLICITUDE DE AXUDAS MUNICIPAIS PARA A ESCOLARIZACION CURSO: 2020/2021



ANEXO II 

As persoas asinantes declaran: 

 Que se encontran ao dia no cumprimento das súas obrigas e coa seguridade social e non ten pendente

de pagamento ningunha débeda coa administración municipal.

 Que non está inscurso/a en ningunha das prohibición para obter a condición de beneficiario de

subvencións publicas recollida no art 18 da Lei 38/ 2003, de 17 de novembro, xeral de subvención e 10

de da lei 9/2007 de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e na pola Ordenanza Xeral de Subvencións do

Concello de Cerceda (BOP num. 120, de 26 de xuño).

 Que coñecen e aceptan as bases da convocatoria para a que solicitan a axuda

 Que todos os datos incorporados á solicitude se axustan á realidade

 Que quedan informados de que a inexactitude das circunstancias declaradas dará lugar a denegación ou

revogación da axuda

Cerceda,   de de  2020 

(sinatura) 
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