ANEXO I
SOLICITUDE BOLSAS DE ESTUDO CURSO ESCOLAR 2019/ 2020
SOLICITANTE (alumno/a maior de idade ou pai, nai, titor legal):
Nome e apelidos: _____________________________________________, DNI: _____________,
Domicilio:______________________________________________________________________,
Municipio_________________, Provincia______________________Cód.Postal._____________,
Teléf.: ____________________; Teléfono móbil: ______________________________________.
Nai/pai, segundo proceda, que non sexa o solicitante (no caso de non estar separado ou viúvo):
Nome e apelidos: ________________________________________, D.N.I.: _________________
SOLICITA a Bolsa de Estudo para o curso escolar 2019/2020 do Concello de Cambre para o /a alumno
/a:
1) Nome e apelidos:_______________________________ Centro escolar:______________________
Poñer o curso escolar e sinalar cun “X” o tipo de gasto para o que solicita a bolsa:
- Alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil: Curso: _______
Libros de texto
/ Material escolar
/ Vestiario
- Alumnado de Educación Primaria: Curso: _______
Vestiario
- Alumnado de Bacharelato, Formación Profesional e Educación Secundaria de Adultos: Curso: ________
Libros de texto
/ Material escolar
2) Nome e apelidos:_______________________________ Centro escolar:_______________________
Poñer o curso escolar e sinalar cun “X” o tipo de gasto para o que solicita a bolsa:
- Alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil: Curso: _______
Libros de texto
/ Material escolar
/ Vestiario
- Alumnado de Educación Primaria: Curso: _______
Vestiario
- Alumnado de Bacharelato, Formación Profesional e Educación Secundaria de Adultos: Curso: ________
Libros de texto
/ Material escolar
3) Nome e apelidos:_______________________________ Centro escolar:______________________
Poñer o curso escolar e sinalar cun “X” o tipo de gasto para o que solicita a bolsa:
- Alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil: Curso: _______
Libros de texto
/ Material escolar
/ Vestiario
- Alumnado de Educación Primaria: Curso: _______
Vestiario
- Alumnado de Bacharelato, Formación Profesional e Educación Secundaria de Adultos: Curso: ________
Libros de texto
/ Material escolar
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DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA:
Anexo II: Autorización de comprobación de datos tributarios.
Anexo III: Declaración xurada de estar ao corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade social.
Anexo IV: Declaración de non percibir a unidade familiar axuda ningunha para a mesma finalidade.
Anexo V: Autorización para solicitar datos sobre a matrícula do curso escolar 2019/2020.
Certificado ou documento que acredite o número IBAN de conta bancario a nome do beneficiario, ou do solicitante se
aquel non dispón de conta bancaria da súa titularidade.
Volante de empadroamento colectivo da unidade familiar no Concello de Cambre.
Fotocopia dos seguintes documentos :
DNI/NIE ou pasaporte do solicitante e dos alumnos beneficiarios.
Libro de familia ou documentación que o substitúa.
Facturas xustificativas dos gastos realizados individualizada por beneficiario.
Título de familia numerosa.
Sentenza de separación ou divorcio, ou fotocopia do xustificante de viuvez.
Certificado de minusvalía.
Certificado da matrícula escolar dos alumnos beneficiarios curso escolar 2019/2020 (só os que non autoricen
expresamente a cesión de datos ao Concello por parte da Administración educativa).
Outros..........................................................................................................................

Cambre, _____ de setembro de 2019.

Asinado: ___________________

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE CAMBRE (A CORUÑA)
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ANEXO II
AUTORIZACIÓN PARA QUE O CONCELLO DE CAMBRE POIDA SOLICITAR DATOS Á AXENCIA
TRIBUTARIA RELATIVOS AO NIVEL DE RENDA (IRPF) DO ANO 2018.
A/s persoa/s abaixo asinante/s autoriza/n ao Concello de Cambre a solicitar da Axencia Estatal de
Administración Tributaria información de natureza tributaria para o recoñecemento, seguimento e control da
concesión de Bolsas de Estudo Concello de Cambre, sendo beneficiario ou posible beneficiario a persoa que
figura no apartado A da presente autorización.
A presente autorización outórgase exclusivamente para os efectos do recoñecemento, seguimento e
control da subvención mencionado anteriormente, e en aplicación do establecido pola disposición adicional
cuarta da Lei 40/1998, que mantén a súa vixencia tras a entrada en vigor do Real decreto lexislativo 3/2004,
polo que se aproba o texto refundido da lei do imposto sobre a renda das persoas físicas, e no artigo 95.1 k) da
Lei 58/2003, xeral tributaria, que permiten, logo da autorización da persoa interesada, a cesión dos datos
tributarios que precisen as administracións públicas para o desenvolvemento das súas funcións.
INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: Datos que posúa a Axencia Tributaria do imposto sobre a renda
das persoas físicas do exercicio establecido na convocatoria de Bolsas.
A. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE DA AXUDA DETALLADA QUE OUTORGA A AUTORIZACIÓN:
NOME E APELIDOS

NIF

SINATURA

B. DATOS DOUTROS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR DA PERSOA SOLICITANTE CUXOS INGRESOS
SON COMPUTABLES PARA O RECOÑECEMENTO, SEGUIMENTO OU CONTROL DA AXUDA (Só maiores
de 18 anos):
PARENTESCO COA PERSOA
SOLICITANTE

NOME E APELIDOS

NIF

SINATURA

Cambre, _____ de setembro de 2019.
NOTA: A autorización concedida pola persoa asinante pode ser revogada en calquera momento mediante escrito
dirixido ao Concello de Cambre.

Adro, 1-15660 CAMBRE (A CORUÑA) Telf. 981 613 128 Fax 981 675 969

E-mail: cambre@cambre.org

www.cambre.org

Esta Autorización deberá cubrirse unicamente polo/a alumno/a e para o caso de que este/a sexa maior de idade

AUTORIZACIÓN PARA QUE O CONCELLO DE CAMBRE POIDA SOLICITAR DATOS Á AXENCIA
TRIBUTARIA RELATIVOS AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAS TRIBUTARIAS
A persoa abaixo asinante autoriza ao Concello de Cambre a solicitar da Axencia Estatal de
Administración Tributaria información de natureza tributaria para o recoñecemento, seguimento e control da
concesión das bolsas de estudo correspondentes ao curso escolar 2019/2020.
A presente autorización outórgase exclusivamente para o procedemento sinalado, e en aplicación do
establecido pola disposición adicional cuarta da Lei 40/1998, que mantén a súa vixencia tras a entrada en vigor
do Real decreto lexislativo 3/2004, polo que se aproba o texto refundido da lei do imposto sobre a renda das
persoas físicas, e no artigo 95.1 k) da Lei 58/2003, xeral tributaria, que permiten, logo da autorización da persoa
interesada, a cesión dos datos tributarios que precisen as administracións públicas para o desenvolvemento
das súas funcións.
INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: Datos que posúa a Axencia Tributaria do cumprimento das súas
obrigas tributarias.
A. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE DA AXUDA DETALLADA QUE OUTORGA A AUTORIZACIÓN:
NOME E APELIDOS:
NIF:
Cambre, _____ de setembro de 2019.

SINATURA:

NOTA: A autorización concedida pola persoa asinante pode ser revogada en calquera momento
mediante escrito dirixido ao Concello de Cambre.
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ANEXO III
DECLARACIÓN XURADA

Esta Declaración deberá asinarse unicamente polo/a alumno/a maior de idade
Don/ Dona
con DNI

,
, de conformidade co establecido nas bases para a convocatoria pública

de Bolsas de Estudo curso escolar 2019/ 2020 do Concello de Cambre,
DECLARO BAIXO XURAMENTO:
Estar ao corrente das miñas obrigas tributarias e coa seguridade social.

Cambre, _____ de setembro de 2019.

Asdo.:
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ANEXO IV
DECLARACIÓN XURADA DO SOLICITANTE
Don/ dona
con DNI

,
, de conformidade co establecido nas bases para a convocatoria

pública de Bolsas de Estudo curso escolar 2019/2020 do Concello de Cambre,
DECLARO BAIXO XURAMENTO:
Que por parte de ningún dos membros da unidade familiar foi solicitada nin se percibiu axuda ningunha
para a mesma finalidade e mesmo concepto.
Cambre, _____ de setembro de 2019.

Asdo.:

Nota: Non poderán acollerse a esta convocatoria as persoas que perciban axuda do departamento de Servizos
Sociais do Concello de Cambre ou doutras persoas públicas ou privadas para o mesmo concepto ou finalidade.
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ANEXO V

AUTORIZACION PARA QUE O CONCELLO DE CAMBRE POIDA SOLICITAR DATOS Á ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA SOBRE A MATRÍCULA DO CURSO ESCOLAR 2019/2020
Don/ dona

,

, de conformidade co establecido nas Bases para a convocatoria pública
con DNI
de Bolsas de Estudo curso escolar 2019/2020 do Concello de Cambre,
AUTORIZO ao Concello de Cambre a solicitar á Administración educativa da Xunta de Galicia
información relativa ao centro escolar e curso no que está matriculado o/s alumno/s ou a/s alumna/s para os
que se solicito a Bolsa de estudio correspondente ao curso escolar 2019/2020.
Cambre, _____ de setembro de 2019.

Asdo.:
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