ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TR301V

SOLICITUDE

BOLSAS E AXUDAS PARA PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS QUE PARTICIPEN
EN ACCIÓNS FORMATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

NIF

CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

DATOS DO CURSO
NÚMERO DE CURSO
PROVINCIA

ESPECIALIDADE
CONCELLO

CENTRO DE FORMACIÓN

HORARIO

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)
AXUDAS QUE SOLICITA (marcar tódalas que correspondan)
Bolsa de asistencia vencellada á discapacidade
Bolsa de asistencia por participar nunha acción formativa solicitada, e non caducada, desde o Itinerario individual e personalizado de
emprego (IPE)
Axuda por transporte público
Axuda por transporte en vehículo propio
Axuda por manutención
Axuda á conciliación
Axuda para mulleres vítimas de violencia de xénero
* As axudas por transporte público e por transporte en vehículo propio son incompatibles entre si

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que cumpre cos requisitos necesarios para o recoñecemento do dereito á bolsa e/ou axuda, que dispón da documentación que acredita tal
cumprimento e que a porá a disposición da Administración cando lle sexa requirida, ademais de que se compromete a manter os ditos
requisitos durante todo o período de tempo inherente ao recoñecemento de tal dereito de tal maneira que, se deixase de cumprilos, estaría
obrigado a comunicalo por escrito ao órgano competente para resolver, no prazo de cinco días hábiles dende que se produza tal
circunstancia.
2. Que en relación con outras subvencións concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo concepto para o que solicita esta subvención.
Sí solicitou e/ou se lle concedeu/concederon outra/s axuda/s para este mesmo concepto para o que solicita esta subvención, relacionándoas
a seguir:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

3. Que todos os datos contidos na solicitude de subvención e nos documentos que, de ser o caso, se xuntan son certos.
4. Que non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. Que non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e, especificamente que está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade
Social e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da comunidade autónoma, para os efectos
do previsto no artigo 11.h) do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8
de xaneiro.
6. Que está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.
7. Que coñece as estipulacións da presente orde e das bases da convocatoria, que cumpre cos requisitos sinalados nelas e que se compromete a
destinar o importe da subvención ao obxecto indicado.
8. Que, para o suposto de solicitar unha bolsa de asistencia por discapacidade ou por IPE, ou unha axuda por conciliación, a suma das rendas de
todas as persoas integrantes da unidade familiar ou de convivencia, incluída a persoa solicitante, dividida polo número das persoas membros
que a compoñen sexa inferior ao 75 % do IPREM. Para estes efectos:
NOME E APELIDOS DA PERSOA SOLICITANTE E DOS MEMBROS DA UNIDADE
FAMILIAR OU DE CONVIVENCIA

PERCIBE RENDAS

RENDAS PERCIBIDAS INFERIORES
AO 75 % DO IPREM

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

9. Que, para o suposto de solicitar axuda por transporte público, debo utilizar a/as seguinte/s liñas de transporte:
10. Que, para o suposto de solicitar axuda por transporte vehículo propio, non existe medio de transporte público entre o enderezo de
intermediación laboral e o lugar en a acción formativa se desenvolva ou, caso de existir, que o horario regular do trasporte público non
permita compatibilizalo co horario da acción formativa.
Para este efectos o total diario de quilómetros a realizar é de
11. Que, para o suposto de solicitar axuda por manutención, o horario de impartición da acción formativa é de mañá e tarde e a distancia entre
o enderezo de intermediación laboral rexistrado no Servizo Público de Emprego de Galicia e o lugar en que se desenvolve aquela acada ou
supera os 20 quilómetros.
12. Que, para o suposto de solicitar á axuda por conciliación, esta é consecuencia do:
Coidado de fillos/as menores e/ou persoas acollidas menores de doce anos
Familiares dependentes ata o segundo grao
A presentación dunha declaración responsable falseando as condicións requiridas para a concesión da subvención ou ocultando as circunstancias
que a impedisen ou limitasen, poderá ter a consideración dunha infracción nos termos da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
coas posibles consecuencias sancionadoras que se recollen na dita norma e no texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde
social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.
En calquera caso, considerarase como falseamento ou ocultación das circunstancias o incumprimento do compromiso de manter os requisitos
necesarios para ter dereito á subvención, a falta de documentación que o acredite e o incumprimento da obriga de comunicar que se deixou de
cumprir os requisitos exixibles, no prazo sinalado nesta orde.

ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo II, modelo de comprobación para bolsas de asistencia para persoas con discapacidade ou persoas que participan nun itinerario
personalizado de emprego, e para axudas por conciliación, se é o caso.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
A inscrición no Servizo Público de Emprego de Galicia como persoa traballadora desempregada nos termos desta orde
MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
O enderezo de intermediación laboral da persoa solicitante
Certificado de discapacidade da persoa solicitante recoñecido pola Xunta de Galicia
A inclusión da acción formativa, solicitada e non caducada, en que a persoa traballadora participa, dende o itinerario
individual e personalizado de emprego (IPE), en coherencia co obxectivo profesional que nel se estableza
Autorizo as persoas empregadas públicas das oficinas de emprego de
do Servizo Público de Emprego de Galicia, ou ao persoal das entidades, centros e empresas ás cales se refire o artigo 13 desta orde, para a
presentación, no nome da persoa solicitante, do formulario da solicitude e da documentación complementaria.
A presente autorización circunscríbese á mencionada presentación por vía electrónica, sen que outorgue ao/á presentador/a a condición de
representante para intervir noutros actos ou para recibir todo tipo de comunicacións da Administración en nome do/da interesado/a, mesmo
cando estas sexan consecuencia do documento presentado.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

AUTORIZO a Consellería de Economía, Emprego e Industria para a publicación dos datos relativos ao obxecto da/s subvención/s nos termos do
artigo 23 desta orde:
SI, por considerar que non son contrarios ao respecto e salvagarda da miña honra, intimidade persoal e familiar, en virtude do establecido
na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, de protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, así como de
conformidade coas alíneas c) e d) do artigo 15.2 da Lei de subvencións de Galicia.
NON, por considerar que son contrarios ao respecto e salvagarda da miña honra, intimidade persoal e familiar, en virtude do establecido na
Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, de protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, así como de
conformidade coas alíneas c) e d) do artigo 15.2 da Lei de subvencións de Galicia.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión
directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o
emprego correspondentes ao exercicio de 2020 (código de procedemento TR301V).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral
Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

