
XUNTñ DE GRLICIff
CON§FLLERíA DE EDUCACIÓN, UNIVERS'DADE
E FÓNMACtÓN PsOTE§IONAL

ANEXO I

PROCEDEMENTO

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA

ADqUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

cóDIGo Do PRoCEDT,¡AENTO

ED33OB
1t|illlItilililllllllllll

DOCUMEÑTO

SOLICITUDE

SEGUNDO APELLIDO

TIPO NOME DA VIA NUM. BLOQ.
. 't ,,,,,, I i Í. I I .,r ----- ,

PARROQUIA

cóDlGo PosraL

TELÉFoNo TELEFONO MOBIL CORREO ELECTRONICO

DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33 %

.- r Sl :-) NON

srruacróN DE vroLENctA DE xÉNERo:

a..j sl ,., NoN

LUGAR

PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

E, NA SUA REPRESENTACION (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio vátido en dereito)

NOI,\E/MZÓN SOCIAL PRTMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO (atternatjvo, só se non coincide co anterior)

TlPo NoME DA viA

PARROQUIA LUGAR

PROVINCIA CONCELLO

ELECTRóNrco

LOCALIDADE

DATOS DO CENTRO (no cat estea admitido o/a atumno/a
DENoMtNActóN Do cENTRo

para o curso 2020/21)

TIPO DE CENTRO

r. -,Púbtico , 't Concertado

CONCELLO cóDrco Do cENTRo

DATOS DO ALUMNADO (indique os datos de todo o aLumnado que estea no mesmo centro).

NIF Nome e apetidos
Data de

nacemento
Estudos e cufso que realizará en

2020/21
Discapacidade iguat

ou supeTior ao
Iuteta ou garda
Xunta de Galicía

r--, EP i)Eso () EE '. )33% ,. )65% i.) sr i,) NoN

a") EP a") Eso a'r EE .)33% :.65% a) sr i-) NoN

OEP i' l EsO l) EE a) 33% i) 65% a) sr {r NoN

1.) EP a-) E50 (_.) EE ' t 11oA : .65% i.,. st a NoN

i,,EP i) Eso r tt '". 13% . .;65% í-) sr í-) NoN

/.-t EP a, Eso ilr EE . ) 33% !..-) 65% -', Sl r.f NON

.EP ,; Eso í..,1 EE :) 33% ..') 65% a) sr o NoN

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

NOME

ANDAR PORTA

PRIMEIRO APELIDO



XUNTR DE GRLICIR
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PBOFTSIONAL

ANEXO I

(continuación)

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR (o álumnado de EE, con discap¿cidade igual ou suPerior ao 65 % ou en situación de

- Majores de 18 anos con discapacidade ou incapacitados xudiciatmente suxeitos á patrja potestade prorrogada ou rehabilitada.
- Sotteiros menores de 25 anos, cando convivan no domicilio familiar.

'lnctuir:

tutela ou garda da Xunta, non cubrirá esta epígrafe).
lndíquese o número de membros distintos da persoa soticitante e do atL¡mñado para o cal soticita a participacjón no fondo e/ou nas í 

' -:

NIF NOME E APELIDOS PARENTESCO DATA 
']F 

NACEr\AENTO
DISCAPACIDADE IGUAL
OU SUPERIOR AO ]] %

:ónxuxe/anátogo 'rsl :-: NoN

Fitto/a" .'sr ij NoN

Fitto/a' )sr a) NoN

Fitto/a' '-)st a-: NoN

Fitto/a' :st :l NoN

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLAM:

1. que ácepta as bases da convocatona, que cumpre os requisitos exixidos ñeta e que son certos todos os datos indicados na solicitude-
2. que devotverá os tibros de texto e/ou o materiat adquirido coas axudas para tibros de texto ou recibido do fondo sottdario no curso 2020/21;

o atumnado de 1 e 2" de EP, de EE ou con discapacidade jguat ou superior ao 65 %, só terá esta obriga cando se poida reutitizar. A falta de
devotución seÍá causa de exctusjón da participación no fondo sotidano e nas áxudas para adquirir tibros de texto e material escotar no curso
2020t21.

3. Conservar en bo estado os libros de texto e materiaL reutiuzabte que .eciba do fondo sotidario ou adquira coa axuda para adquirir tr'bros de
texto no cur5o 2020/21, e devoLvelos ao remátar este, en xuño ou en setembroJ segundo corresponda.

4. Destinar o importe do vale para libros de texto a adquirir os tibros de texto que indique o centro en que estea matricutado.
5. Destinar o importe do vale para material escolar a adquirir o material ercotar que necesite.

DOCUMENT SE PRESENTA

i_ Anexo ll (comprobación de datos dos membros computab[es da unidade familiar).

Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a aeos mémbros computables da unidade famitiar. En

caso de separación ou divorcio ademais deb€rán achegar ademais a sentenza xudiciat de separación ou divorcio e/ou convenio regulador
onde conste a custodia do menor.

:pcionalmente, poderase acreditar o número de membro5 computabtes utilizando atgún dos seguintes medios:

'-lCertificado ou votante de conüvencia.

I lnforme dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concetlo onde resida a familia.

Certificado do grao de discapacidade do/da atúmno/a ou caLquera membro da famitia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xuntá
de Gaticia.

¿a s¡túáctón ae llóiéncla ¿á iénero áo ámulto ráÁiiiár.

I Resoiución xudiciaI de iñcapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabititada.

neso[ución a¿ministraiira ou xudicial acred¡tativá dá siluación be acollemento-óu certiiilado dó cent;ó de menores, páá atumniá"ó en

sjtuación de tuteta ou garda da Xunta de Gaticia.

Certifjcado de convivencia, votante de conüvencia ou informe dos servizos sociai! oo do órgano equivalente
famitia, no caso de que o pai e a nai ou o titor e titores carezan de DNI ou NlE.

COMPROBACIÓN DE OATOS

Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola xunta de Gaticia.

,n ile penslón por ¡rrcapaci¿a¿óóáinianente totat, aÜótuta ou-giánde invatidez ou duivalentááá ciáse pa:ivas.

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións Públicas. No caso de que as

se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correipondente e achegar unha copia

ou NIE da persoa soljcitante

ou NIE da persoa representante

do imposto sobre a renda das persoas físicas ou certificado tributario de imputacións do exercicio 2018.

O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS qUE LLE SEXAN DE APLICACIóN

OPÓÑoME Á
CONSULTA

i:
L



XUNTÉ DE GRLICI6
CONSELLERíA DE EDUCACIÓN. UÑIVERgIDADE
E FOR[,1ACION PROFESIONAL

INFORT¡ACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

iExercloo 

de dereitor

Contacto detegado de
:protección de datos e máis
rinformación

https: / /www.xunta. ga[/proteccion-datos.persoáis

ANEXO I

(continuación)

de Gaticia. ou entidade a que se diíxe esta soticitude, escrito ou comunicación.

do tratamento
tramitación administrativa que derive da xestión deste formutario e a actualización da información e contidos
carpeta cidadá.

"" -"": 
I

¡tros dererros at ]

tiva regutadorai 
i---- ---, 
I!t

:l-_*_**j I

persoais neste I

I

cumprimento dunha tarefa en interese púbtico ou o
no formutarjo, na páxina https://www.xunta,gat/informacion-xerat-proteccion.datos e na ficha

na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoaS interesadas,

,ur no á*"r.i.jo das súas compettnciás, canáo sexa neceiariá páia á trámlia,
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral

persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprjmir os seus datos, asi como exercer outros dereitos
través da sede eLectrónica da Xunta de Gaticia ou nos lugares e rexistros estabtecidos na normativa
do procedemento administrativo común.

Actualización ñormativa: no caso de existiren normativas en materia de
procedemento, prevatecerán en todo caso aquelas retatjvas ao Regutámento xeral de protección de datos.

LEXISLACIóN APLICABLE
- Lei 912007, do 1J de xuño, de subvencións de Gaticia.
- Decreto 1112009, do 8 e xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei de subvencións de Gaticia.
- orde do f2 de maio de 2020 pota que se reguta a participación no fondo solidarjo de libros de texto e se convocan axudás para adquirir tibros
de texto e material escolar destinadas áo alumnado matriculado en educación primaria, educación secúndaria obrigatorja e educación especial
en centros docentes sostidos con fondos púbticos para o curso escolat 2020/21 de procedemento 803308).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

I

i Lug¡r. d¡t¡

lL----- ;', ld"l i¿"| I

I c"n,. I --Ll

ANEXO II

COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FATAILIAR

ED]3OB . PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDA5 PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MAÍERIAL ESCOLAR

As pe¡soa! interesadas. nediante a süa sinatJra. dectaran de ter sido informadas da incorporación dos seus dalos perso¿is ao expediente en tramitación.. No caso de menores de idade, este documento deberá ser asinado por un dos proxenitores, tjtor/a ou reprgentante legal. En caso de que as persoas :

coMPRoBActóN DE DAfos
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta ás administracións públicas SINATURA

NOME E APÉLIDOS
MENOR,.., 

DE IDAD
i OPÓÑOME Á. CONSUTTA

-

DNI/NIE

Declaración do imposto sobre a renda do exercicio 2018

crRcuNsTANcrAs quE LLE sExi{N APL¡CA8LEs:

IDiscapacidade recoñecida pola Xunta de Gaucia.

, -Pensión de incapacidade permanente total, absotuta ou grande
-iinvatidez.

IJ
l-l

i)

rl

I]

DNI/NIE

Dectaración do imposto sobre a renda do exercicio 2018

CfRCUNSTANCIAS OUE LLE SEXAN APLICABLES:

i ioiscapacldade recoñecida pota Xunta de Galicia.

. Penslón de incapacidade permanente totat, absotuta ou grande
jinvatidez.

L ,-

i:i

il
l:

:]

DNI/NIE

Declaración do imposto sobre a reñda do exercicio 20'18

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN APLICABLES:

;'loiscapacidade recoñecida pola xunta de Gaticia.

, , Pensión de incapacidade permanente tota(, absoluta ou grande
- iinvalidez.

n
LI

:)
LJ

De non ser s¡Íiciente o espacio previsto no cadro anterior, debelanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.

)onsabte do tratamento

Lexitimacjón para o
tratamento

Persoas destinatarias dos
datos
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ANEXO II

(continuación)

INFORIAACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Conseltería ou entidade a que sé dirixe esta soticitude, escrÍto ou comunicación.

Finatidades do tratamento
A tr¿mitación administrativa que derjve da xestión deste formutarjo e a actuatización da información e contidos

da Carpeta cidadá.

Lexitirnación para o
tratamento

ó?nmprrmeñü¡üñhá iáiéia en interese púbtico ou o exercicio de poderes púbticos segundo a normativa

recolLiáa no formutario, na páxina https: / /wwq. xqnta. gal / i nformaci on - xera l-proteccion - datos e na ficha do

procedemento na Guía de procedementos e seryizos. consentimento das persoas interesadas, cando

corresponda.

Persoas destinatarías dos
datos

il ;ññ,stra¿i¿ña pú¡iiái no exerciclo das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e

resolución dos §eus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á

información retativa a unha mateTia.

Exercicio de dereitos
A5 pérsoas interesadas poderán acceder, rectifi€ar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a

través da sede etectrónica da Xunta de GaLicia ou nos lugares e rexistros estabtecidos na normativa reguladora

do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos e máis
información

https: / / www. xu nta. gat / proteccion "d atos- persoai5

no caso de existiren diferentes referencias normativas en de neste

procedemento, prevatecerán en todo ca§o aquetas retativás ao Regutamento xeral de protección de datos.

,ru l-_ll

* gtslro¿


