SOLICITUDE DE AXUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E/OU CICLOS FP
RESIDENTES EN VILAGARCÍA QUE ESTUDAN FÓRA DO TERMO MUNICIPAL 2016/17
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
Nome e apelidos

DNI / NIF / CIF

Rúa

Número

Piso

Municipio

Código postal

Porta

Teléfono

Data nacemento

Correo electrónico

Estudos que realizou no curso 2016/17

Centro Educativo

Curso

Autoriza ao Concello de Vilagarcía ao uso de medios electrónicos para as comunicacións relativas a esta solicitude:
SI

NON

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA
- Fotocopia do DNI, NIE da persoa solicitante.
- Fotocopia do Libro de Familia completo ou documentación oficial acreditativa dos membros da unidade
familiar coas súas datas de nacemento.
- Se é o caso, documento acreditativo da situación de independencia
- Certificado de matrícula expedido polo centro, para o curso 2016/2017
- Autorización para poder solicitar datos á Axencia Tributaria relativos ao nivel de renda (IRPF), do solicitante e
demais membros da unidade familiar maiores de 16 anos.
- En casos de separación ou divorcio, certificado de convivencia actualizado á data da presentación da
solicitude e fotocopia do Convenio Regulador ou Resolución de medidas paterno-filiais cando se trate de
parellas non casadas que cesaron a convivencia
- Declaración de estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e non ter débedas
pendentes coa Ad. Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.
- Xustificante das notas obtidas
- Certificación bancaria do número de conta (IBAN) na que o/a solicitante sexa titular ou cotitular na mesma.

Vilagarcía de Arousa, a

de

de 2017

(Sinatura do solicitante)

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 polo que se regula o dereito de información na recollida de datos, advírtese que os datos
de carácter personal que pudieran facilitarse polo interesado/a incluiranse en ficheiros titularidade do Concello de Vilagarcia de Arousa. De
acordo co disposto na L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal ten dereito ao acceso, cancelación e oposición dos seus datos
ante a Alcaldía do Concello de Vilagarcia na Praza Ravella nº1, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Vilagarcía de Arousa

