FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES
SOLICITUDE DE AXUDA AO ESTUDIO PARA O CURSO 2020-2021
DATOS DO/A ALUMNO/A
APELIDOS E NOME:
DATA DE NACEMENTO:

N.I.F:
/

/

CURSO NO QUE ESTÁ MATRICULADA/O:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
C.P.:

POBOACIÓN:

TELÉFONO:

TEN SOLICITADA/S OUTRA/S BOLSA/S OU AXUDA/S?:

Si

Non

si é Sí, ESPECIFICAR CAL/ES:

DATOS FAMILIARES
DOMICILIO FAMILIAR:
C.P.:

POBOACIÓN:

TELÉFONO:

MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR (unicamente proxenitores/as e irmáns/ás menores de 25 anos que non perciban ingresos superiores aos
establecidos no imposto sobre a renda das persoas físicas, para ter dereito a dedución)

PARENTESCO APELIDOS E NOME

N.I.F.

IDADE

OCUPACIÓN

En ______________________________, a ______ de novembro de 2020

(sinatura do/a solicitante)
Información básica de protección de datos: Representante legal: os datos aportados inclúense na actividade de tratamento “Bolsas e axudas da Fundación” da que é
responsable a Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociales. Finalidade: xestionar o proceso de solicitude. Lexitimación: tendo como base xurídica o consentimento.
Prazo de conservación: os datos aportados manteranse o tempo requirido, e en tanto non se solicite a supresión. Cesións: non se cederan datos a terceiros, salvo por obriga
legal. Dereitos: dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos que se expoñen na información adicional.
Información adicional: pode consultala no taboleiro virtual da web do centro en http://www.euts.es/ShowTopics.do?subjectId=110&startIndex=1&count=5
Dou o meu CONSENTIMENTO de maneira expresa e inequívoca, á Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociales para o tratamento dos datos aportados para o
cumprimento das finalidades que se describen na información adicional que se detalla no reverso deste impreso.

REQUISITOS, DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR E PRAZOS CURSO 2020-2021
REQUISITOS ACADÉMICOS
1. Non ser licenciado, enxeñeiro, enxeñeiro técnico ou diplomado (salvo para o alumnado do Curso Ponte).
2. Ter máis de cinco puntos de nota media no expediente académico e non ter pendente máis do 30% dos créditos nos que
estivera matriculado no curso anterior, no seu caso.
3. As axudas non se aplicarán para cursos ou materias que o estudante repita ou si se matricula en un número de materias
ou créditos inferior ao 60% do que corresponde ao promedio de un curso ordinario ou convalida unha porcentaxe igual
ou superior ao 40% dos créditos do curso.
4. No caso dos alumnos de novo ingreso (1º), terase en conta a nota de acceso á universidade.

REQUISITOS ECONÓMICOS
1. Non superar unha renda familiar neta de 26.000,00 € para familias de tres membros, (polo 4º e 5º máis, engadirase a esta
cantidade 3.600,00 € e polo sexto e sucesivos 2.600,00 €), en ambos casos por cada membro.
2. Nos casos de autónomos, profesionais e industriais, non superar un movemento empresarial de 125.000,00 €.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN ACOMPAÑAR Á SOLICITUDE
1. Fotocopia do resgardo de matrícula na Universidade.
2. Fotocopia do seu expediente académico actualizado, onde conste a nota media (alumnado que continua estudos). No
caso dos alumnos de novo ingreso (1º), deberá presentar copia do documento onde conste a nota que lle deu acceso á
universidade.
3. Fotocopia completa da ou das declaracións do Imposto sobre a Renda da unidade familiar na que figure incluído o
solicitante, correspondente ao último exercicio, salvo que dita unidade, pola cuantía dos seus ingresos, estivese exenta de
efectuala, situación que deberá xustificar oportunamente.
4. En caso de separación ou divorcio é necesario acreditar o importe actualizado da pensión percibida do ano en curso ou,
no seu defecto, documentar que non se percibiu.
Poderanse recabar do solicitante outros documentos ou informacións que se consideren precisos.
NOTA: Esta axuda será incompatible coa percepción da cuantía máxima da Bolsa do Ministerio.

DATA LÍMITE PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 30 de novembro de 2020

A concesión das axudas notificarase por escrito aos beneficiarios, publicándose tamén a listaxe
no taboleiro da Escola.
As axudas concédense únicamente para un ano académico e teñen que ser novamente solicitadas
si se desexa a súa renovación.

