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IMPRESO DE SOLICITUDE

600

AXUDAS MUNICIPAIS
ESCOLARES CURSO
2021-2022
Praza do Rei, 1 – 36202 Vigo
Tel.: 986 810 100 – CIF: 3605700H

Selo rexistro

CONCELLERÍA POLÍTICA DE BENESTAR
SOCIAL

SEÑOR/A ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DO CONCELLO DE VIGO

SOLICITANTE

* DNI ou CIF

* Apelidos Nome (pai, nai, titor ou persoa responsable coa que convive o/a alumno/a solicitante)

ENDEREZO FISCAL
* Número

* Nome da rúa, praza, etc

* Municipio

* Data nacemento

Portal

Correo electrónico

* Teléfono móbil

Escaleira

* Piso

Teléfono

* Porta

* Cód. Postal

País de nacemento

ALUMNO/AS PARA OS/AS QUE SE SOLICITA:
1.
* Apelidos

*Nome

Data nacemento

* País de nacemento Relación co/a solicitante

* CENTRO ESCOLAR PARA O CURSO 2021-2022

LIBROS
2.

COMEDOR1*

* Campos que se deberán cubrir obrigatoriamente.

* Apelidos

*Nome

Data nacemento

* País de nacemento Relación co/a solicitante

* CENTRO ESCOLAR PARA O CURSO 2021-2022

LIBROS

3.
* Apelidos

* Campos que se deberán cubrir obrigatoriamente.
*Nome

Data nacemento

COMEDOR1*

* País de nacemento Relación co/a solicitante

* CENTRO ESCOLAR PARA O CURSO 2021-2022

LIBROS

4.
* Apelidos

* Campos que se deberán cubrir obrigatoriamente.
*Nome

Data nacemento

COMEDOR1*

* País de nacemento Relación co/a solicitante

* CENTRO ESCOLAR PARA O CURSO 2021-2022

LIBROS

5.
* Apelidos

* Campos que se deberán cubrir obrigatoriamente.
*Nome

Data nacemento

COMEDOR1*

* País de nacemento Relación co/a solicitante

* CENTRO ESCOLAR PARA O CURSO 2021-2022

LIBROS

COMEDOR1*

1* Ver observacións. Comedor na modalidade excepcional.

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 sobre protección de datos de carácter persoal, da LO.3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e das demais disposicións
vixentes nesta materia, infórmase que os datos personais facilitados neste formulario incluídos, de ser o caso, os relativos ás categorias especiais do artigo 9.1 do RXPD, incorporaranse a un ficheiro baixo a responsabilidade
do Concello de Vigo e ás bases de datos de xestión municipal e de Benestar social (XIESS) coa finalidade de prestar os servizos de atención integral ás persoas da súa competencia. Poderán ser cedidos a outras
Administracións, organismos e institucións asumindo éstas as obrigas do responsable de tratamento de datos. Tamén poderán ser cedidos en cumprimento dun mandato legal ou xudicial e verificados e cotexados con calquera
outros dos que as demais Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade. A base lexitimadora do tratamento previsto reside no consentimento expreso dos/as usuarios/as e no exercicio lexítimo
das competencias municipais atribuídas pola normativa de réxime local e sectorial de servizos sociais. As persoas interesadas poden exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do
tratamento e portabilidade así como opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante o órgano responsable do ficheiro (Concello de
Vigo). Así mesmo, teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Disporán de máis información na web municipal ou contactando co delegado de protección
de datos no enderezo: dpd.vigo@vigo.org
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PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS ESCOLARES
CURSO 2021-2022
Praza do Rei, 1 – 36202 Vigo
Tel.: 986 810 100 – CIF: 3605700H

COMPOSICIÓN DA UNIDADE FAMILIAR DE CONVIVENCIA / INGRESOS
Non incluír ós/ás alumnos/as para os/as que se solicita a axuda
Parentesco co
solicitante

Apelidos e Nome

CONCEPTO INGRESOS
2020

CONTÍA Ó
MES

(traballo, pensión, RISGA,
desemprego)

Sinatura 2*

Solicitante

Solicitante

(2*) As persoas asinantes no apartado anterior autorizan ó Concello de Vigo (Servizo de Benestar Social) para solicitar
ás Administracións Públicas os documentos e certificados necesarios para a tramitación desta solicitude segundo o
previsto na base sétima.
Nº de membros da unidade familiar de convivencia que teñen recoñecido un grao de minusvalía igual o superior ó 33%
¿Realizou Vde. a declaración da renda do 2020 IRPF) ?

SI

NON

¿Solicitou algunha axuda de libros para o curso 2021-2022 doutras Administracións?

SI

NON

¿Foi Vde. vítima de violencia de xénero no ámbito familiar?

SI

NON

SITUACIÓN DA VIVENDA DO SEU DOMICILIO HABITUAL
Aluguer

Enderezo:

Importe mensual:

Hipoteca

Enderezo:

Importe mensual:

Outra

Enderezo:

Importe mensual:

¿É Vde. ou algún dos membros da unidade familiar de convivencia propietario doutro/s
ben/s inmobles (pisos/vivendas) distinto/s da vivenda habitual?

SI

NON

En caso afirmativo, indique a poboación onde está ubicado:
Observacións/ Motivo excepcionalidade: (Na modalidade excepcional, soamente axuda para comedor, que poderá solicitarse a partir do día
seguinte ó acordo de resolución pola Xunta de Goberno Local das axudas ordinarias).

Pode consultar o estado da súa solicitude accedendo á web municipal www.vigo.org. Tamén
pode recibir información adicional indicando o método desexado:

Mensaxe (SMS) ó móbil
Correo electrónico.

O/A solicitante declara baixo a súa responsabilidade que os datos que figuran nesta solicitude son certos.

Vigo, _____ de ___________________ de _________
Sinatura da persoa solicitante

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 sobre protección de datos de carácter persoal, da LO.3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e das demais disposicións
vixentes nesta materia, infórmase que os datos personais facilitados neste formulario incluídos, de ser o caso, os relativos ás categorias especiais do artigo 9.1 do RXPD, incorporaranse a un ficheiro baixo a responsabilidade
do Concello de Vigo e ás bases de datos de xestión municipal e de Benestar social (XIESS) coa finalidade de prestar os servizos de atención integral ás persoas da súa competencia. Poderán ser cedidos a outras
Administracións, organismos e institucións asumindo éstas as obrigas do responsable de tratamento de datos. Tamén poderán ser cedidos en cumprimento dun mandato legal ou xudicial e verificados e cotexados con calquera
outros dos que as demais Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade. A base lexitimadora do tratamento previsto reside no consentimento expreso dos/as usuarios/as e no exercicio lexítimo
das competencias municipais atribuídas pola normativa de réxime local e sectorial de servizos sociais. As persoas interesadas poden exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do
tratamento e portabilidade así como opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante o órgano responsable do ficheiro (Concello de
Vigo). Así mesmo, teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Disporán de máis información na web municipal ou contactando co delegado de protección
de datos no enderezo: dpd.vigo@vigo.org
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Praza do Rei, 1 – 36202 Vigo
Tel.: 986 810 100 – CIF: 3605700H

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS ESCOLARES
CURSO 2021-2022
DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA

As solicitudes das axudas municipais para libros, material escolar e comedor, acompañadas da documentación esixida,
estarán debidamente cubertas e asinadas pola persoa solicitante (maior de idade ou emancipada) e o resto dos
membros maiores de idade que formen parte da unidade familiar de convivencia. Achegarase a seguinte documentación:
1. DNI, NIE ou pasaporte da persoa solicitante e dos membros maiores de 18 anos, sempre que non consten xa na
base de datos do Departamento de Benestar Social.
2. Libro de familia completo ou documentación oficial acreditativa dos membros da unidade familiar, coas súas datas
de nacemento, sempre que non consten na base de datos do Departamento.
3. Declaración de IRPF do último exercicio de todos os membros da unidade familiar (*)
4. De ser o caso, certificado anual dos ingresos percibidos correspondentes ó ano 2020 expedido polo organismo
competente, das pensións da Seguridade Social, subsidio de desemprego, RISGA ou calquera outra prestación
pública que se estea a percibir por calquera dos membros da unidade familiar de convivencia.(*)
(*) A documentación indicada nos apartados 3 e 4 só deberán presentala as persoas solicitantes que non autoricen ó Concello de Vigo para obter
directamente os documentos e certificados necesarios doutras Administracións Públicas.

5. No caso de solicitar axuda de libros e material escolar achegarase documento acreditativo do IBAN da conta
bancaria da persoa solicitante da axuda (pai, nai ou titor).
6. De ser o caso, copia do contrato de aluguer e dous xustificantes das transferencias bancarias ou recibos pagados
dos dous meses inmediatamente anteriores á apertura do prazo de presentación de solicitudes. Non se terán en
conta os recibos de aluguer cando nos mesmos no consten os seguintes datos:
- Identificación da parte arrendadora (nome, apelidos, DNI e sinatura)
- Identificación do/a arrendatario/a.
- Enderezo da vivenda alugada.
- Mes e importe pagado.
Excepcionalmente, en ausencia de contrato escrito, deberá achegar debidamente cuberto o Anexo II (contratos verbais).
7. De ser o caso, de ter hipoteca sobre a vivenda habitual achegará :
• Xustificante selado e asinado pola entidade bancaria (Anexo III).
• Fotocopia dos recibos de pagamento dos dous meses anteriores á apertura do prazo da presentación de
solicitudes, acreditativos do gasto realizado en concepto de amortización da hipoteca da vivenda habitual.
8. No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, deberán presentar un
dos seguintes documentos que acredite esta circunstancia:
• Certificado emitido polo órgano competente de grao de discapacidade cunha porcentaxe igual ou superior ó
33%.
• Tarxeta acreditativa do grao de discapacidade.
• Certificado de percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de
total, absoluta ou gran invalidez ou a equivalente de clases pasivas
9. No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar, deberá acreditar que foi vítima de violencia de
xénero nunha relación de convivencia que rematou dentro dos 24 meses inmediatamente anteriores á apertura do
prazo das axudas municipais escolares. Acreditarase esta circunstancia achegando a sentenza condenatoria ou orde
de protección, que deberá terse emitido dentro dos 24 meses inmediatamente anteriores á apertura do prazo das
axudas, agás casos excepcionais que serán acreditados polas profesionais do “Centro Municipal de Información dos
dereitos da Muller”.
10. De ser o caso, sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do
causante.
11. De ser o caso, resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento.
12. Calquera outra documentación que xustificadamente sexa requirida polo Departamento de Benestar Social para
poder tramitar, valorar e resolver as solicitudes de axudas.

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 sobre protección de datos de carácter persoal, da LO.3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e das demais disposicións
vixentes nesta materia, infórmase que os datos personais facilitados neste formulario incluídos, de ser o caso, os relativos ás categorias especiais do artigo 9.1 do RXPD, incorporaranse a un ficheiro baixo a responsabilidade
do Concello de Vigo e ás bases de datos de xestión municipal e de Benestar social (XIESS) coa finalidade de prestar os servizos de atención integral ás persoas da súa competencia. Poderán ser cedidos a outras
Administracións, organismos e institucións asumindo éstas as obrigas do responsable de tratamento de datos. Tamén poderán ser cedidos en cumprimento dun mandato legal ou xudicial e verificados e cotexados con calquera
outros dos que as demais Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade. A base lexitimadora do tratamento previsto reside no consentimento expreso dos/as usuarios/as e no exercicio lexítimo
das competencias municipais atribuídas pola normativa de réxime local e sectorial de servizos sociais. As persoas interesadas poden exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do
tratamento e portabilidade así como opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante o órgano responsable do ficheiro (Concello de
Vigo). Así mesmo, teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Disporán de máis información na web municipal ou contactando co delegado de protección
de datos no enderezo: dpd.vigo@vigo.org

Praza do Rei, 1 – 36202 Vigo
Tel.: 986 810 100 – CIF: 3605700H
POLÍTICA DE BENESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS ESCOLARES CURSO 2021-2022
ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DA PERSOA
ARRENDADORA (CONTRATOS VERBAIS)
D./Dª ___________________________________, maior de idade, veciño de _________________,
con enderezo en __________________________________________________________________
e DNI/NIE/Pasaporte nº ________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE
1º.- Que son o/a arrendador/a do piso/vivenda/cuarto situado en ____________________________,
na cidade de Vigo.
2º.- Que actualmente teño alugada esa propiedade a D./Dª. ______________________________
con DNI/NIE/Pasaporte nº ___________________ desde __________________________
percibindo por este concepto unha renda mensual de ___________________________________ €.
3º.- Os dous últimos meses do ano 2021 pagados foron os de: ______________________________

E para que así conste e surta os efectos oportunos no procedemento das “Axudas Municipais de
Libros e Comedor para alumnos de Centros Docentes Públicos e Privados Concertados de
Educación Infantil (2ª etapa), Educación Primaria e Secundaria”, asino a presente, en Vigo, o
_______________ de __________ de _______

Asdo.: ____________________

Praza do Rei, 1 – 36202 Vigo
Tel.: 986 810 100 – CIF: 3605700H
POLÍTICA DE BENESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS ESCOLARES CURSO 2021-2022
ANEXO III

XUSTIFICANTE HIPOTECA DA ENTIDADE BANCARIA
D/Dª: ____________________________________________ con NIF/NIE _________________ e
D/Dª _____________________________________________ con NIF/NIE _________________
é/son titular/es do préstamo hipotecario nº _____________________________________________
nesta entidade, solicitado para a adquisición da vivenda situada en __________________________
_______________________________________________________________________________

E para que así conste e surta os efectos oportunos no procedemento das “Axudas Municipais de
Libros e Comedor para alumnos de Centros Docentes Públicos e Privados Concertados de
Educación Infantil (2ª etapa), Educación Primaria e Secundaria”, asino a presente, en Vigo, o
________________ de ___________ de ________

[Sinatura e selo da entidade bancaria]

MOI IMPORTANTE: xunto con este documento achegaranse os recibos de pagamento dos dous
meses anteriores á apertura do prazo da presentación de solicitudes, acreditativos do gasto realizado
en concepto de amortización da hipoteca da vivenda habitual (Base Sétima, Apdo. 7.7).

