ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED330F

SOLICITUDE

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

CURSO 2015/16
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

NIF
NÚMERO BLOQUE

CONCELLO

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33 %
SI

SEGUNDO APELIDO

NON

SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO
SI

NON

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

NOME

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
NOME DA VÍA

TIPO DE VÍA
CP

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO CENTRO
DENOMINACIÓN DO CENTRO
TIPO DE CENTRO
Público

CÓDIGO DO CENTRO

CONCELLO

Concertado

DATOS DO/DA ALUMNO/A PARA O/A QUE SOLICITA A AXUDA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

ESTUDOS QUE REALIZA NO CURSO 2015/16
Educación primaria

ESO

DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33%
SI

NON

ALUMNO TUTELADO POLA XUNTA DE GALICIA
SI

NON

Educación especial

DATA DE NACEMENTO

ANEXO I
(continuación)

DATOS FAMILIARES (referidos a 31 de decembro de 2013)
Número de membros da unidade familiar distintos do/da alumno/a para o/a que se solicita a axuda e da persoa solicitante (no caso de
alumnado en situación de garda ou tutela pola Xunta de Galicia deixarase en branco)
NOME E APELIDOS

NIF

PARENTESCO

DATA DE
NACEMENTO

DISCAPACIDADE IGUAL
OU SUPERIOR AO 33%

Cónxuxe/análogo

SI

NON

Fillo/a*

SI

NON

Fillo/a*

SI

NON

Fillo/a*

SI

NON

Fillo/a*

SI

NON

Fillo/a*

SI

NON

Fillo/a*

SI

NON

* Indicaranse os datos:
- Dos/das fillos/as menores de idade a excepción do/da alumno/a para o/a cal solicita axuda e dos/das emancipados/as
- Dos/das fillos/as maiores de idade con discapacidade física, psíquica ou sensorial ou incapacitados/as xuridicamente, suxeitos/as á patria
potestade prorrogada ou rehabilitada
- Dos/das fillos/as solteiros/as menores de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio familiar a 31 de decembro de 2013

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que acepta as bases da convocatoria, que cumpre os requisitos esixidos por esta e que son certos todos os datos que constan na solicitude.
2. Non ter solicitada nin recibida ningunha axuda para a mesma finalidade, ou ben, que o conxunto das axudas solicitadas e recibidas, xunto
con esta, non superan o custo total do material escolar adquirido.
3. Que se encontra ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento
ningunha débeda coa administración publica da Comunidade Autónoma.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA OU EDUCACIÓN ESPECIAL
A) Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática
B) Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar
Só no caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, a 31 de decembro de 2013, non coincide coa reflectida no libro, terá que
presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:
Sentencia xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do/da causante
Certificado ou volante de convivencia
Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que acredite a situación familiar
C) Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do ano 2013 ou, no seu defecto, do certificado tributario de imputacións dos
membros computables da familia distintos da persoa solicitante, cando non autoricen a consulta telemática
D) No caso de discapacidade igual ou superior ao 33% dalgún dos membros da unidade familiar, incluído/a o/a alumno/a, deberá
presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia a 31 de decembro de 2013:
Certificado emitido polo órgano competente
Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou
grande invalidez
Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade
permanente para o servizo ou inutilidade
E) No seu caso, documentación acreditativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar
ALUMNADO EN TUTELA OU GARDA LEGAL DA XUNTA DE GALICIA
Copia do DNI ou NIE, cando non autorice a consulta telemática
Resolución acreditativa do acollemento ou certificado do centro de menores

ANEXO I
(continuación)

Autorizo a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de
verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do
23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

AUTORIZACIÓN PARA A CONSULTA DOS DATOS DE IDENTIDADE E TRIBUTARIOS DOS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR
DISTINTOS DA PERSOA SOLICITANTE
Autorízase a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar:
1. Os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións
Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
2. Os datos tributarios do exercicio fiscal 2013 que obran en poder da Axencia Estatal de Administración Tributaria, de conformidade co artigo
6.2.b da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

NOME E APELIDOS

NIF

PARENTESCO

AUTORIZA
CONSULTA
IDENTIDADE
(SVDI)

AUTORIZA
CONSULTA
DATOS
TRIBUTARIOS

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SINATURA
(se é menor, do pai
ou da nai)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante
o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
— Orde do __ de _________ de ____ pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en
educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos no curso escolar
2015/16.
— Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG do 25 de xuño).
— Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento desta lei (DOG do 29 de xaneiro).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Centro:

de

de

