CONCELLO DE ARBO
CIF: P3600100F

ANEXO I
INSTANCIA DE SOLICITUDE DE BECAS FUNDACIÓN BENÉFICO-DOCENTE SEGUNDO GIL
DÁVILA PARA O CURSO ACADÉMICO 2019- 20
DATOS DO SOLICITANTE:

Nome e Apelidos:___________________________________ D.N.I. _________________
Enderezo:___________________________________________C.P._________________
Poboación: ______________ Provincia: ______________ Teléfono__________________
E-mail: _____________________

DATOS DO REPRESENTANTE (a representación deberá quedar debidamente acreditada de acordo
coa normativa de aplicación):
Nome e Apelidos :__________________________________ D.N.I. ________________
Enderezo:__________________________________________C.P.__________________
Poboación: ______________ Provincia: ________________ Teléfono________________
E-mail: ___________________________

SOLICITA:

- Participar na adxudicación das becas da Fundación Segundo Gil Dávila, correspondente ao curso 2019
/20
- Achego a seguinte documentación:
Fotocopia compulsada do DNI do solicitante e dos pais
Volante de empadroamento colectivo
Certificado da media dos estudos de Bacharelato máis selectividade,

ou

certificado

académico do Grado superior realizado.
Certificado dos créditos aprobados no curso anterior
Copia

compulsada

da

última

Declaración

da

Renda

Facenda
Resgardo de matrícula e pago de taxas do curso a realizar.
Certificado do número de conta bancaria (IBAN).
Outros documentos:
-……………………………………………….
- ………………………………………………

ou

certificación

Negativa

de
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Do mesmo xeito, e tendo coñecemento
da convocatoria das becas DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
1º Que coñezo e acepto na súa totalidade as bases desta convocatoria para a que solicito a beca.
2º Que reúno os requisitos solicitados na convocatoria e presentes bases.
3º Que non me atopo incurso nas circunstancias ás que se refire o artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, que impiden obter a condición de beneficio de subvencións ou axudas
públicas.
4º Que me atopo ao corrente no cumprimento das miñas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

E AUTORIZO:
A que polo Concello se comproben os datos correspondentes a miña unidade familiar no Padrón
Municipal de Habitantes de Arbo e demais circunstancias persoais, económicas e académicas alegadas
para a obtención das becas.
En ………………………………….., a ……………de …………………….. de 201…..
SINATURA:

SR. ALCALDE –PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARBO.
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ANEXO II. DOCUMENTACIÓN:
Para alumnos que inicien o primeiro curso da universidade:
-

Fotocopia compulsada do DNI do/a solicitante e dos pais

-

Certificado da media dos estudos de Bacharelato máis selectividade, ou certificado académico do
Grado superior realizado. (Orixinal ou copia cotexada).

-

Volante de empadroamento colectivo.

-

Declaración da Renda do solicitante e dos pais (orixinal ou copia cotexada). Nos supostos de non
ter obriga de presentar declaración da Renda, presentarán “Certificación Negativa”, acompañada da
documentación xustificativa dos ingresos obtidos no ano anterior.

-

Resgardo de matrícula e pago de taxas (Orixinal ou copia cotexada).

-

Certificación académica persoal (Orixinal ou copia cotexada).

-

No caso de posuír a condición de familia numerosa deberá achegarse o libro de familia numerosa
(Orixinal ou copia cotexada).

-

No caso de ser orfo/a deberá achegar o certificado de defunción dun ou de ambos
proxenitores/pais.

-

No caso de discapacidade do solicitante deberá achegar o certificado que acredite a minusvalía
expedido ou validado polo organismo autonómico correspondente.

Para alumnos que continúan a partir do segundo curso de universidade ou máster
-

Fotocopia compulsada do DNI. do solicitante e dos pais

-

Declaración da Renda, dos pais (orixinal ou copia compulsada). Nos supostos de non ter obriga de
presentar

declaración

da

Renda,

presentarán

“Certificación

Negativa”,

acompañada

da

documentación xustificativa dos ingresos obtidos no ano anterior.
-

Volante de empadroamento colectivo.

-

Resgardo de matrícula e pago de taxas (Orixinal ou copia compulsada).

-

Certificación académica persoal (Orixinal ou copia compulsada).

-

No caso de posuír a condición de familia numerosa deberá achegarse o libro de familia numerosa
(Orixinal ou copia cotexada).

-

No caso de ser orfo/a deberá achegar o certificado de defunción dun ou de ambos
proxenitores/pais.

-

No caso de discapacidade do solicitante deberá achegar o certificado que acredite a minusvalía
expedido ou validado polo organismo autonómico correspondente.

