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SOLICITUDE DE AXUDA PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2018/2019

SOLICITANTE (pai, nai, representante legal ou persoal acolledora)

NOME: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: NIF/NIE:

ENDEREZO POSTAL:

CIDADE: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO FIXO: TELÉFONO MÓBIL:

ENDEREZO ELECTRÓNICO:

          Actúa en calidade de:           pai          nai           titor/a legal          persoa acolledora

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR DE CONVIVENCIA (pai, nai e fillos/as menores de 18 anos ou maiores de 18 anos
cunha discapacidade igual ou superior ao 33%)

NOME E APELIDOS PARENTESCO DNI /NIE / PASAPORTE DATA NACEMENTO OCUPACIÓN

           SOLICITANTE

ALUMNOS/AS PARA OS/AS QUE SOLICITA A AXUDA

NOME E APELIDOS CURSO CENTRO DE ENSINO

SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR

CONDICIÓN  DE  FAMILIA MONOPARENTAL (pai  ou  nai  solteiro/a  que  non  convivan  ou  cónxuxes  en
situación de separación, divorcio ou viuvez)

          SI           NON

CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA            SI           NON

AUSENCIA DO FOGAR FAMILIAR DE AMBOS OS DOUS PROXENITORES            SI           NON 

DISCAPACIDADE RECOÑECIDA NALGÚN MEMBRO DA UNIDADE FAMILIAR            SI           NON

VIVENDA:          PROPIA           ALUGADA GASTO ALUGUER MENSUAL EUROS

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE BETANZOS
O responsable de tratamento dos datos persoais é o Concello de Betanzos, con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1, 15300, Betanzos (A Coruña),  correo@betanzos.net.  1. DPO.  O
delegado de protección de datos do Concello de Betanzos é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en correo@betanzos.net.  2. Finalidade do
tratamento. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia, así como a xestión administrativa derivada deste. Para o servizo de axuda a domicilio, é moi importante
que nos informe correctamente do estado de saúde e dos tratamentos que estea a recibir. No caso de que omitise algún tipo de información ou non nos informase correctamente, poderán producirse
danos na súa persoa dos que só vostede será responsable. Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación e mentres non se solicite a supresión destes. 3.
Lexitimación. Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa  sinatura da presente circular. 4. Destinatarios/as de cesións. En caso de solicitar o servizo de
axuda a domicilio, o Concello de Betanzos facilitará os seus datos de carácter persoal á empresa contratada polo Concello para prestarlle este servizo. En caso de solicitude de subvencións ou outro
tipo de axudas económicas, os datos persoais facilitaránselle a todas as administracións públicas con competencia na materia, por ser xestoras destas. 5. Dereitos. 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 e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. O
Concello de Betanzos 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.
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OUTRAS CIRCUNSTANCIAS ALEGADAS:

SITUACIÓN LABORAL

TRABALLA               NAI             PAI

NO PARO SEN PRESTACIÓN / SUBSIDIO DESEMPREGO               NAI             PAI

NO PARO CON PRESTACIÓN SUBSIDIO DESEMPREGO               NAI             PAI

OUTRA (pensionista, labores do fogar, etc.)               NAI             PAI

CANLE DE NOTIFICACIÓN

          Tradicional           Telemática

DECLARO

 Que acepto as bases da convocatoria.

 Que estou ao corrente das obrigas tributarias da Seguridade Social e da Facenda Local.

 Que non solicitei nin recibín ningunha axuda para esta mesma finalidade, ou ben, que o conxunto de axudas solicitadas ou
recibidas, xunto con esta, non superan o custo total dos libros e material escolar subvencionados.

 Que todos os datos incluídos na presente solicitude e a documentación que achega son verdadeiros.

 Que autorizo ao Concello de Betanzos para a consulta dos datos de residencia no padrón municipal de habitantes e de
matrícula no centro educativo do/a alumno/a.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

        Fotocopia do libro de familia ou, no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.

        Fotocopia do DNI/ NIE ou pasaporte do/a pai/nai ou representantes legais.

        Persoas en situación de desemprego.
        Certificado do INEM que acredite a situación de demanda de emprego e se percibe ou non prestación económica.

        Fotocopia do contrato de arrendamento de vivenda e do último recibo de aluguer.

        Xustificante de ingresos aconómicos dos compoñentes da unidade familiar:
        Fotocopia da declaración do IRPF 2017 ou certificación negativa emitida pola Axencia Tributaria no caso de non

facer declaración.
         Certificado do centro de ensino de estudos dos fillos maiores de 16 anos, de ser o caso.

        Fotocopia do título de familia numerosa.

        Fotocopia do certificado de discapacidade no caso de ser alegada por algún membro da unidade familiar.

    Fotocopia  da  sentenza  de  separación  /  divorcio,  convenio  regulador ou  medidas  paterno-filiais,  xustificante  de
acollemento familiar, situación de viuvez.

            Outros documentos que acrediten as circunstancias familiares alegadas (especificar):

 LUGAR: DATA: SINATURA:

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE BETANZOS
O responsable de tratamento dos datos persoais é o Concello de Betanzos, con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1, 15300, Betanzos (A Coruña),  correo@betanzos.net.  1. DPO.  O
delegado de protección de datos do Concello de Betanzos é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en correo@betanzos.net.  2. Finalidade do
tratamento. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia, así como a xestión administrativa derivada deste. Para o servizo de axuda a domicilio, é moi importante
que nos informe correctamente do estado de saúde e dos tratamentos que estea a recibir. No caso de que omitise algún tipo de información ou non nos informase correctamente, poderán producirse
danos na súa persoa dos que só vostede será responsable. Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación e mentres non se solicite a supresión destes. 3.
Lexitimación. Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa  sinatura da presente circular. 4. Destinatarios/as de cesións. En caso de solicitar o servizo de
axuda a domicilio, o Concello de Betanzos facilitará os seus datos de carácter persoal á empresa contratada polo Concello para prestarlle este servizo. En caso de solicitude de subvencións ou outro
tipo de axudas económicas, os datos persoais facilitaránselle a todas as administracións públicas con competencia na materia, por ser xestoras destas. 5. Dereitos. 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 e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. O
Concello de Betanzos 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.
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