SOLICITUDE DE AXUDA ECONÓMICA ÓS DESPRAZAMENTOS CON FIN ESCOLAR
DIRIXIDA ÓS ESTUDANTES EMPADROADOS/AS NO CONCELLO DE BERGONDO
CURSO 2020-2021
Datos relativos ao/á interesado/a (estudante)
Apelidos

Nome

NIF

Teléfono

Correo electrónico

Datos relativos ao/á representante legal do/a menor/a (nai, pai ou titor/a)
Só para menores de idade. No caso contrario haberá que achegar a acreditación de representación (ANEXO II)

Apelidos

Nome

NIF

Teléfono

Correo electrónico

Domicilio de empadroamento da unidade familia
Lugar

Núm.

Parroquia

Medio preferente de notificación (elexir postal ou telemática)
POSTAL

Lugar

CP

Núm.
Parroquia

Concello

TELEMÁTICA (*) Indicar correo electrónico habilitado
Datos do Centro de Estudos (Público)
Nome do centro
Lugar (Municipio, Provincia…)

País

Tipo de estudos (duración superior a 6 meses)
Educación infantil (0-5 anos)

Bacharelato

Formación profesional

Programas internacionais oficiais

Outros estudios oficiais homologados

Como acode ao centro escolar? Transporte público
É beneficiario/a dalgunha tarxeta? Non

Educación Universitaria

Si

Transporte privado

Outros

Cal?

A tarxeta anteriormente mencionada non cubre a totalidade dos gastos de desprazamento ao centro escolar
Datos bancarios
O número de conta ten que coincidir coa do solicitante (estudante) ou coa do/a representante legal

Titular da conta bancaria
Estudante
Entidade

Oficina

Representante legal
DC

Conta

IBAN

BIC

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA Á SOLICITUDE
ANEXO II Acreditación da representación legal
ANEXO III (Alta de datos de terceiros) No caso de presentala en convocatorias anteriores, se non se modificou a mesma, non será necesaria a súa
presentación.

Fotocopia do DNI do estudante e/ou representante, se é o caso. Si o presentaron o ano anterior e non se modificou, non será necesaria a súa
presentación.
Acreditación de matrícula (excepto a matrÍcula na escola infantil municipal de Bergondo).
AUTORIZO a efectúar as comprobacións necesarias ao longo do curso no padrón. Asimesmo, DECLARO
- Coñecer, aceptar e comprometerse ao cumprimento das bases reguladoras e a convocatoria da axuda así como cumprir os requisitos esixidos na mesma.
-Ser certos os datos que figuran na presente solicitude e, no seu caso, a documentación adxunta, e que esta última é fiel copia dos orixinais.
-A veracidade dos datos bancarios.
-Non percibir ningunha outra axuda económica para o mesmo fin, que cubra na súa totalidade os gastos de desprazamento.
- Estar ao corrente coas obrigas tributarias e da Seguridade Social, de non estar incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a de
subvencións públicas e de estar ao corrente no cumprimento de obriga por reintegro de subvencións, e autorizo ao concello de Bergondo para que realice as comprobacións
oportunas durante o período que dure o proceso.
(*) No caso de indicar como medio de notificación o telemático, o Concello de Bergondo utilizará a plataforma Notifica.gal para as súas comunicacións electrónicas co
interesado, á que deberá de acceder para obter a notificación, autorizando a que o concello, no caso de que non estea dado de alta, proceda á súa alta. A plataforma
Notifica.gal remitriá os avisos de posta a disposición das notificacións ó correo electrónico que se indique na solicitude. Só se podera acceder á notificación cun certificado
electrónico ou con Chave365.
De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal e Garantía do Dereitos Dixitais, informámolo/a de que os datos facilitados
serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos
casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer o dereito de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus
datos, usando o formulario de contacto da Sede Electrónica.
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ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE BERGONDO (A CORUÑA)

