
ANEXO I

SOLICITUDE DE AXUDAS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA
GALEGA CURSO 2021-2022

DATOS DO/A SOLICITANTE

Nome e apelidos __________________________________DNI___________________

Enderezo_______________________________________________________________

NºTeléfono/correo-e_________________/____________________________________

Curso__________________________________________________________________

Centro_________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

□ Renda da unidade familiar 2020

□ No caso de non presentar a declaración da renda 2020, xustificante dos ingresos netos das persoas
que forman a unidade familiar (nóminas, certificado de empresa, certificado de pensións…)

□ Certificación bancaria da conta corrente, na que será titular a/o beneficiaria/o da axuda ou, no seu
caso, do titor legal do mesmo.

□ Copia matrícula do curso escolar 2021/22 ou na súa falta certificado acreditativo da matrícula

□ Copia do DNI do solicitante

□ Volante de convivencia

Silleda a ……………. de…………………………………. de 2021
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ANEXO II

Nome e apelidos __________________________________DNI___________________ e domicilio en
_____________________________________________________________

DECLARA

O/a abaixo asinante declara baixo a súa responsabilidade:

- Que a persoa solicitante asume o compromiso de destinar a subvención á finalidade prevista.

- Que a persoa solicitante non está incursa nas prohibicións para obter a condición de beneficiaria e
para ser receptora do pago establecido na Lei 38/2003, de 17 de novembro, e en concreto apartados 2
e 3  do artigo  13  e  o  apartado  5  do artigo  34  da mesma,  estando  ao corrente  das  súas  obrigas
tributarias e coa seguridade social.

- Que a persoa solicitante comprométese ao cumprimento das obrigacións das persoas beneficiarias de
subvencións, establecidas no artigo 14 da Lei 38/2003, de 17 de novembro.

- Que os membros da miña unidade familiar (de acordo cos membros computables tidos en conta para
estas axudas):

Nome e apelidos Parentesco Idade

Silleda, a _____ de _____________________ de 2021

Sinatura
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