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ANEXO I 
SOLICITUDE DE AXUDA PARA MATERIAL ESCOLAR OU TRANSPORTE DE 

ESTUDANTES NO CURSO 2021/2022 

Solicitante:   

DNI  

Enderezo  

Localidade  

Teléfono  

Correo electrónico  

 
EXPON: 
Que cumpro todos os requisitos do punto segundo das bases para axuda á adquisición de material 
escolar ou transporte, e os ingresos do ano 2020 da miña unidade familiar, ponderados na forma 
establecida nas bases da convocatoria.  
 
SOLICITO: 
Que me sexa concedida a axuda para adquisición de material escolar ou transporte, destinados aos 
seguintes estudantes que cursarán estudos no/s centro/s que a continuación se relacionan: 
Nome do alumno/a  

Centro educativo   

Curso  

Marcar só a  liña que solicita:  

 LIÑA 1: AXUDAS AO MATERIAL (Educación Infantil e BAC) 

 LIÑA 2 : AXUDAS AO TRANSPORTE ( Alumando de Universidade, FP.Basica e Ciclos 
FP) 

 LIÑA 3: MELLORA CONEXIÓN DIXITAL ( 5º , 6º  de E.P. e E.S.O.) 

 LIÑA 4 : DISPOSITIVOS TECNOLÓXICOS (4º ESO e B.A.C) 

 LIÑA 5: EXTRAORDINARIA TRANSPORTE PÍGARA ( E.S.O. e B.A.C.)  
 
Documentación complementaria que se achega co modelo de solicitude (marcar): 

 Fotocopia compulsada do carné de identidade do/da solicitante. 

 Fotocopia compulsada do Libro de familia. 

 Fotocopia compulsada da matricula no centro escolar ou universitario ou certificado do 
centro segundo o Anexo II. 

 Autorizacións conforme ao Anexo III. 

 Declaración responsable conforme ao Anexo IV. 

 Certificado da entidade bancaria no que conste o código de conta do cliente para 
             percibir a axuda de material escolar ou transporte. O titular de dita conta deberá 

coincidir co solicitante da axuda.  

 De ser o caso, fotocopia compulsada do certificado do grao de discapacidade no caso de que 
algún fillo estea afectado por ela, ou resolución de invalidez. 

 De ser o caso, copia da sentencia de separación, divorcio ou nulidade, xunto co convenio 
regulador, en defecto destes, declaración xurada de percibir ou non pensión alimenticia a 
favor de fillo/a a cargo. 

 Xustificación de ingresos de tódolos membros da unidade familiar maiores de 18 anos que 
convivan no domicilio (so no caso de non asinar o ANEXO III) 

Guitiriz , _____ de __________de 2021. 
Asdo. 

 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ 


