ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE606A

SOLICITUDE

PRAZAS DE RESIDENCIA NOS CENTROS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DO MAR
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
TIPO

PRIMEIRO APELIDO
NOME DA VÍA

NIF
NUM

PARROQUIA

BLOQ

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

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 a 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 a 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
NUM
BLOQ
ANDAR
PORTA
PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

ESTUDIOS PARA OS CALES SOLICITA PRAZA
DENOMINACIÓN DOS ESTUDOS

CURSO

CENTRO

TIPO DE PRAZA

CENTRO EDUCATIVO NO QUE ESTÁ MATRICULADO/A
CENTRO

ESTUDOS QUE REALIZA

CURSO

LOCALIDADE

PROVINCIA

TELÉFONO

Este formulario só poderá presentarse nas

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

ANEXO I
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que é certa canta información aquí se sinala, así como que os criterios marcados son os únicos que desexa que se teñan en conta á hora de
obter a puntuación correspondente no proceso para ser admitido/a nas prazas ofertadas no capítulo III desta orde.
2. Así mesmo, comprométese a achegar a documentación necesaria para xustificar cada un dos puntos declarados, no caso de que esta sexa
solicitada pola Comisión de Valoración do centro residencial correspondente.
CRITERIOS

PUNTUACIÓN

Rendemento académico do último curso realizado [artigo 10.1, alínea a)]
Nota media de sobresaliente
Nota media de notable
Nota media de ben
Nota media de suficiente
Cociente da renda familiar computada entre o número de membros da unidade familiar [artigo 10.1, alínea b.6)]
Ata 6.000 euros
De 6.000,01 ata 9.500 euros
De 9.500,01 ata 13.000 euros
De 13.000,01 ata 15.000 euros
A partir de 15.000,01 euros
Circunstancias familiares [artigo 10.1, alínea c)]
Irmáns ou irmás cursando estudos de bacharelato, formación profesional específica ou universitaria fóra da súa
residencia habitual
As persoas aspirantes en condición de orfandade
As persoas aspirantes membros de familia numerosa de categoría xeral
As persoas aspirantes membros de familia numerosa de categoría especial
As persoas aspirantes que teñan algún membro da unidade familiar con discapacidade
PUNTUACIÓN TOTAL
Renda familiar per cápita [artigo 10.1, alínea b.3)]. Pai, nai, irmáns e irmás solteiros/as menores de vinte e cinco anos que convivan no
domicilio familiar; irmáns e irmás de maior idade cando se trate de persoas diminuídas físicas, psíquicas ou sensoriais; ascendentes dos
pais/nais que xustifiquen a súa residencia no mesmo domicilio.
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

Orde de preferencia no caso de empate (artigo 10.2) (marque o recadro correspondente)
Ser muller (por criterios de infrarrepresentación)
Ter residencia en Galicia
Non ser repetidor/a
Ter relación persoal ou familiar directa co sector
Outros datos
Distancia do domicilio ao centro (artigo 5.2)

Km

3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo II. Comprobación de datos doutras persoas que compoñen a unidade familiar, de ser o caso
Certificado de convivencia das persoas que compoñen a unidade familiar, de ser o caso
Documentación acreditativa da condición de orfandade, de ser o caso
Documentación acreditativa de familia monoparental mediante certificado de convivencia e sentenza de separación/divorcio, convenio
regulador ou resolución de medidas paterno/maternofiliais, no caso de ser expedido por outra comunidade autónoma
Copia da certificación académica en que figuren as notas correspondentes ao curso escolar inmediatamente anterior a esta convocatoria
para aqueles/as solicitantes que procedan doutro centro formativo
Título de familia numerosa, no caso de ser expedido por outra comunidade autónoma
Documentación acreditativa do grao de discapacidade igual o superior ao 33 % de calquera das persoas que compoñen a unidade familiar,
no caso de ser expedido por outra comunidade autónoma

ANEXO I
(continuación)
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
Declaración do IRPF da persoa solicitante
MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Título de familia numerosa
Certificado de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando sexa expedido pola Xunta de Galicia
Certificado monoparental de convivencia e sentenza de separación/divorcio, convenio regulador ou resolución de
medidas paterno/maternofiliais, expedido pola Comunidade Autónoma 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 á 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 exercitar 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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
protección de datos e máis
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
Decreto 143/2013, do 12 de setembro, polo que se fixan os prezos públicos polos servizos de residencia e comedor prestados nos centros de
formación das familias marítimo-pesqueira e agroforestal, así como os prezos de matrícula na Aula de Seguridade e Salvamento, dependentes
desta consellería.
Orde do 11 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros
residenciais desta consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2019/20 (código de procedemento PE606A).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo
Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

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

