
 

ANEXO I 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS ÁS FAMILIAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. 

CURSO 2020-2021 
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (pai , nai ou titor/a) 

APELIDOS 
 

NOME DNI/TARX. RESID. /PASP. 

RÚA/AVDA./ LG. ETC 
 

NÚMERO PISO LETRA 

PARROQUIA 
 

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 

DATOS DO/A ALUMNO/A PARA QUEN SE SOLICITA A AXUDA 
APELIDOS 
 

NOME DNI/TARX. RESID. /PASP. 

COLEXIO ONDE ESTÁ MATRICULADO/A O/A ALUMNO/A 
 

ENDEREZO DO COLEXIO 
 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA 
⃝ 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 ⃝ Matrícula 2020/2021   

⃝ Expediente académico 2019/2020 

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

................................................................................................ 

DECLARO baixo a miña responsabilidade,  

� Que estou ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración tributaria e coa 

Administración autonómica, e fronte á Seguridade Social, (artigos 13.e), 14.b) e e) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de 

subvencións) nos termos previstos nos artigos 22 a 24 do Regulamento de desenvolvemento da citada lei. 

�  Que non estou incurso/a nas prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria, 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 . 

� Non ter pendente de xustificación ningunha subvención concedida polo Concello de Cerceda no exercicio anterior ou ter 

desistido de forma motivada e por escrito. 

AUTORIZO  SI NON , á consulta dos datos do Padrón de Habitantes de Cerceda. 

 
Cerceda, _______ de ____________________ de 2020 
(sinatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus 
datos persoais é CONCELLO DE CERCEDA, con dirección AVENIDA DO MESÓN 21, 15185 - A CORUÑA; LINARES@CERCEDA.ES. Os datos serán 
utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo 
por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como 
opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en cualquier momento. Para elo, CONCELLO DE 
CERCEDA dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos 
formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.  
Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico alcaldia@cerceda.es 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CERCEDA (A Coruña) 
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