ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TU200A

SOLICITUDE

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ESTUDOS NO CENTRO SUPERIOR DE HOSTALARÍA
DE GALICIA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF
NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

NIF

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 continuación:
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 DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

TITULACIÓN PARA A QUE SOLICITA A BOLSA
Diploma superior en Xestión Hoteleira
Diploma de Gastronomía e Xestión en Cociña

MODALIDADE DE BOLSA
Bolsa de matrícula
Renovación

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos números 2 e 3 do artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
3. Estar 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, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Que en relación con outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos concedidos ou solicitados procedentes de calquera Administración ou
ente público ou privado, estatal, da Unión Europea ou de organismos internacionais:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra subvención, axuda, ingreso ou recurso que financie o custo da matrícula solicitada.
Si se solicitaron e/ou concederon outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos que financien o custo da matrícula solicitada, que son as
que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
SÓ NO CASO DE SOLICITAR ESTAS BOLSAS POR 1ª VEZ
Anexo III debidamente cuberto e asinado
Certificación que inclúa a nota media dos estudos da persoa solicitante que permitan o acceso á universidade ou tarxeta PAAU para os que
se matriculen en diploma superior en Xestión Hoteleira, ou do bacharelato (ou equivalente), ciclo formativo superior ou outras ensinanzas
superiores para os que se matriculen en diploma de Gastronomía e Xestión en Cociña
Certificado municipal de convivencia ou de inscrición múltiple dos membros da unidade familiar
Copia do libro de familia
Declaración responsable da persoa solicitante en que se detallarán os ingresos e gastos anuais da unidade familiar no ano 2017, incluíndo
ademais unha relación de bens mobles e inmobles, acompañada dun extracto cos saldos medios mensuais de contas bancarias que posúan
os membros da unidade familiar (no caso de que non exista información en poder das administracións tributarias da persoa solicitante e dos
compoñentes da súa unidade familiar)
Xustificante de orfandade absoluta da persoa solicitante (se é o caso)
Documentacioń acreditativa da independencia familiar e económica (se é o caso)
Xustificante da condición e grao de discapacidade dos outros membros da unidade familiar expedido por outra comunidade autónoma (se é
o caso)
Título oficial de familia numerosa (Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas) expedido por outra comunidade
autónoma (se é o caso)
Xustificante de viuvez, solteiría, separación ou divorcio do/da pai/nai da persoa solicitante (se é o caso)
Certificación académica de estar cursando estudos universitarios, dos membros da unidade familiar menores de 25 anos e residentes fóra
do domicilio familiar, durante o curso 2017/18
NO CASO DE RENOVACIÓN DA BOLSA (artigo 22.b) das bases de convocatoria)
Anexo III debidamente cuberto e asinado
Certificado municipal de convivencia ou de inscrición múltiple dos membros da unidade familiar

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas.
DNI/NIE da persoa solicitante
Consulta de datos de residencia da persoa solicitante
Certificacións catastrais literais da persoa solicitante
Certificado de estar ao día das obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria
Certificado de estar ao día de pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día de pagamento coa Consellería de Facenda
MARQUE O CADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Título de familia numerosa
Certificado de discapacidade
Certificado da renda (IRPF/datos fiscais) da persoa solicitante, maior de 18 anos, no ano 2017

ANEXO II
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da Carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

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.

Persoas destinatarias dos datos

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.

Exercicio de dereitos

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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existiren 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
Resolución do 28 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
bolsas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia e se procede á súa convocatoria para o curso 2018/19.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

