
 
Concello de Vilalba

ANEXO I - Solicitude Axudas á escolarización 2021 

SOLICITANTE  NAI /PAI /TITORES:
Nome e Apelidos DNI/NIF

Enderezo Poboación Código postal/Provincia

Enderezo para os efectos de notificacións: Teléfonos:

ALUMNADO PARA OS/AS QUE SE SOLICITA:

Nome e Apelidos DNI/NIF

Data Nacemento

Centro escolar Curso

Nome e Apelidos DNI/NIF

Centro escolar Curso

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR( Non incluír os/as alumnos do epígrafe anterior):

Apelidos e Nome DNI/NIE Data Nacemento Parentesco

Expoño/Solicito:

Que se teña por presentada esta instancia e os documentos que se acompañan para a convocatoria á que se refire 
esta petición

Documentación que se achega:

_ Fotocopia DNI / NIE ou pasaporte do pai/nai ou representante legal do menor
_ Fotocopia libro de familiar
_ Fotocopia declaración do IRPF do pais e nai  ano 2019 ou  Autorización ANEXO II 
_ Copia  sentencia divorcio e convenio regulador ou Declaración xurada
-- Declaración responsable ANEXO III
_ Certificado datos Bancarios
_ Presuposto acreditativo de gasto, ou circular ou informe do centro escolar.
_ Certificado de grado de discapacidade cunha porcentaxe igual ou superior ó 33%, si fora o caso
_ Acreditación da condición de vítima de violencia de xénero

BASES APROBADAS EN XGL/2021/11



 
Concello de Vilalba

Consentimento e  Deber de Informar aos Interesados sobre Protección de Datos

Fun informado de que  esta Entidade tratará e gardará os datos aportados na instancia e na  
documentación que a acompaña para a realización de actuacións administrativas. Información 
básica sobre protección de datos

Informacion Básica sobre protección de datos

Responsable Concello de Vilalba

Finalidade Tramitar procedementos e actuacións administrativas.

Lexitimación Cumprimento duna misión realizada en interese público ou no  exercicio dos poderes públicos outorgados a esta Entidade.

Destinatarios Cederanse os datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai 
previsión de transferencias a terceiros países.

Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional.

Información 
Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección 
http://vilalba.sedelectronica.es/

Presto o meu  consentimento para que os datos aportados na instancia e na documentación que 
acompaña poidan ser utilizados para o envío de información de interese xeral.
Información básica sobre protección de datos

Responsable Concello de Vilalba

Finalidade Informar sobre as actividades  realizadas  polo Concello de Vilalba

Destinatarios Cumprimento duna misión realizada en interese público ou no  exercicio de poderes públicos outorgados a esta Entidade.

Lexitimación Consentimento

Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional.

Información 
Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección 
http://vilalba.sedelectronica.es/

Presto mo meu consentimento para que a entidade realice consultas dos datos do 
solicitante/representante a través da Plataforma de Intermediación de Datos ye outros servizos 
interoperables.                

Sinatura

Vilalba, a __  de _________ de 2021

 

BASES APROBADAS EN XGL/2021/11

http://vilalba.sedelectronica.es/privacy
http://vilalba.sedelectronica.es/privacy
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