Espazo reservado para o selo de rexistro

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Solicitude de becas de estudio para ensinanzas musicais do curso 2019-2020
1. Datos do solicitante/da solicitante.
(Alumno/a, pai/nai ou titor/a, segundo o caso.)

Nome e apelidos:
Número de DNI:

Ingresos mensuais:

Nome e apelidos do/da cónxuxe:
Número de DNI:

Ingresos mensuais:

Domicilio:
CP:

Localidade:

Municipio:

TUI

Número/s de teléfono de contacto:
Dirección de correo electrónico:
2. Datos das persoas que conviven no domicilio.
(Non inclúa aquí os datos das persoas que indicou no apartado anterior.)

Nome e apelidos

Parentesco

Actividade/Profesión

(co alumno/coa alumna)

3. Datos do alumno/da alumna.
(Indique neste apartado os datos dos fillos/das fillas que realicen estudios de ensinanzas musicais no Centro.)

Nome e apelidos

Ano de nacemento

Curso

4. A vivenda familiar é:
(Sinale cun “X” o que corresponda.)

Propia.
Alugada*.

Canto paga de aluguer? Indique a cantidade:

€ mensuais.

* No suposto de alegar gastos de aluguer ou hipoteca, presentará os recibos do primeiro e
último mes do ano 2018 (xaneiro-decembro).
Outras circunstancias. Coménteas:

5. Outras axudas:
Comunicar a solicitude ou obtención de subvencións axudas para a mesma finalidade,
procedentes de calquera administración ou ente público, nacional e /ou internacional
Solicitada pendente de resolución ; organismo ao que foi solicitada _______________________________________
Concedida. Contía concedida:

6. Observacións:
(Sinale cun “X” o que corresponda.)

Existe algún membro da unidade familiar con algún grao de minusvalía legalmente recoñecido?
Si*. Indique o grao:

%.

Non.
* Achegará unha copia do certificado en vigor.
Existe algún membro da unidade familiar con grao e nivel de dependencia legalmente recoñecido?
Si*. Indique o grao e nivel:
Non.
* Achegará unha copia da resolución de dependencia.
Ten recoñecida a condición de familia numerosa?
Si*.
Non.
* Achegará unha copia do Título de familia numerosa en vigor.
Tui,

de

de

(Sinatura)
O asinante/A asinante declara baixo a súa responsabilidade que son certos os datos indicados nesta solicitude e que
se compromete a presentar calquera outra documentación xustificativa requirida polo Concello. No caso de non
presentala considerarse desestimada a súa petición e arquivarase sen máis trámite.
O prazo para presentar esta solicitude no rexistro do Concello remata o 23/01/2020 ás 14:00 h. Serán desestimadas
todas as solicitudes presentadas fóra de prazo ou que superen o límite de ingresos.

SRA. CONCELLEIRA-DELEGADA DE ENSINO E CULTURA DO CONCELLO DE TUI.
No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que os datos entregados son confidenciais polo que non pode facerse
uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE n.º 298 do 14/12/1999).

