
Ábrese o prazo para a presentación de instancias para a 
axuda da compra de material para escolares que cursen 
Educación Infantil, ata 145 €.; dentro da provincia, a todas 

aquelas familias que reúnan os seguintes  
REQUISITOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

 
   Solicitude da axuda (a recoller no Concello ou na súa páxina web). 
   Factura detallada da compra e titular da mesma, pai/nai ou titor do solicitante. 
   Copia do Libro de Familia.   
   Copia do D.N.I do alumno, no seu caso, dos pais/titores e todos convivintes 

maiores de 18 anos. 
   Xustificación de ingresos de todos os membros que vivan no mesmo 

domicilio:  
    Copia da Última declaración da Renda e de Patrimonio ou documento acreditativo de 

non estar obrigado a facela (certificado de imputacións) referida o ano 2014, ou 
certificación da Empresa dos ingresos obtidos durante 2014 de tódolos membros que 
convivan na vivenda  (Base impoñible xeral e base impoñible do aforro).   

   Para familias en paro: Certificación do INEM da contía percibida durante 2014 ou ben 
certificación de non  haber percibido prestación. 

   Si conviven persoas pensionistas na vivenda, certificación da contía da pensión. 
   Outras prestacións: RISGA, PNC, Prestación por fillo a cargo, Integración do menor 

pensións de orfandade certificación do organismo correspondente 
   Certificado do colexio onde se faga constar o curso onde está matriculado o alumno, 

ou ben copia da matrícula.   
   Certificado no que conste a relación do núcleo de convivencia formada polos empadroados 

na mesma folla padroal. 
   No caso de separación ou divorcio documentación que o acredite. No caso de non 

percibir pensión alimenticia ou compensatoria, presentarase fotocopia da denuncia de 
incumprimento destas obrigas. 

PRAZO 
 
 
 
 
Despois de rematar o prazo para solicitar esta axuda, publicarase no taboleiro do 
Concello e na páxina do Concello unha lista provisional onde se reflexarán todas as 
solicitudes: as completas e as pendentes de subsanar documentación, establecendo 
os prazos legais para presentala e advertindo que, de non ser así, serán denegadas 

San Cibrao das Viñas,4 de Setembro de 2015.  
O ALCALDE;     

Estar empadroados no Concello de San Cibrao das Viñas polo menos o pai, nai ou titor do neno 
cunha antigüidade dun ano á convocatoria da axuda. 
. Estar ó corrente do pago dos impostos municipais, dato que se comprobará no Concello. 
. Ter presentadas as solicitudes e a documentación requerida. 
. R.P.C.  anual das familias ás que se lle conceda a axuda, non poderá exceder duns ingresos 
netos de 5.500 € por membro familiar ao ano. Computaranse como membros todas as persoas que 
convivan no enderezo familiar. 

AS SOLICITUDES PODERANSE PRESENTAR NO CONCELLO ATA O VINDEIRO 
25 DE SETEMBRO DE FORMA IMPRORROGABLE 



 
 
 

SOLICITUDE DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL CURSO 2015/2016 

 
DATOS PERSOAIS E FAMILIARES  (DO ESTUDANTE) 
 
APELIDOS                                                                               NOME 
DATA DE NACEMENTO  
ENDEREZO  
TFNO: 
 
CENTRO DE ENSINO  
 
NOME E APELIDOS DO PAI  
N.I.F 
NOME E APELIDOS DA NAI 
N.I.F 
NÚMERO TOTAL DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR 
 
 
DECLARACIÓN XURADA 
 
Don/a                                                                                    pai/nai ou titor do alumno 
                                                                                                        declaro baixo xuramento que 
son certos tódolos datos consignados neste impreso e que o solicitante non percibe axuda 
económica de ningún outro organismo, polo que se acolle ó establecido polo concello de San 
Cibrao das Viñas para a concesión de axudas ó estudio. 
 
  San Cibrao das Viñas,         de setembro de 2015 
 

SINATURA 
 
 
 
 
 
DATOS BANCARIOS 
 
Nº CONTA (20 DÍXITOS)  
ENTIDADE  
ENDEREZO                                                                        POBOACIÓN 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
RESGARDO DE SOLICITUDE (Soamente válido co selo do Concello) 
 
DATOS DO ESTUDIANTE 
APELIDOS                                                                                   NOME 
CENTRO DE ENSINO 
  



 
 
 
 
 
 
 
D./ Dª.: 
con D.N.I. núm.:  
veciño de San Cibrao das Viñas, rúa                                                                   , 
como pai/nai/titor do neno                                                                                  . 
 
 
 
Que solicito subvención para adquisición de libros de texto e material escolar do 
concello de San Cibrao das Viñas e DECLARO: 
 
Que non teño solicitado nin concedido nin están pendientes de resolución outras 
subvencións ou axudas das administracións públicas competentes ou calquera dos 
seus organismos, entes ou sociedades, para o mesmo concepto que o solicitado 
nesta subvención. 
 
Que autorizo a esta Administración ó tratamento dos meus datos persoais 
necesarios, segundo o establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de 
protección de datos de caracter persoal, e do Regulamento que a desenvolve (RD  
1720/2007, de 21 de decembro). Asimesmo, resérvome poder exercer en calquera 
momento e de forma totalmente gratuita os meus dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación ou oposición a este tratamento de datos, poñéndoo en coñecemento do 
propio concello de San Cibrao das Viñas  
 
E para que conste, asino a presente declaración. 
 
 
En San Cibrao das Viñas,        de setembro de 2015 
 
 
 
 
 
Asdo.: 
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