
ANEXO II

PROCEDEMENTO

BOLSA DE FORMACIÓN NO INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO PARA O PROGRAMA 
DE TRABALLO DO CONSELLO GALEGO DE CONSUMIDORES E USUARIOS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

IN118A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

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

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE

Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.gal

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)

Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa representante

Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada. 
Ao elixir esta modalidade de notificación, vostede autoriza a alta no Sistema Notific@. 
Os avisos da posta á disposición da notificación enviaranse ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación.
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA

1. Que non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

2. Que non está percibindo ningunha compensación económica derivada dunha actividade profesional por conta propia ou allea e non está 
acollida á prestación por desemprego. 

3. Que non ten concedida outra bolsa ou axuda, de acordo co disposto no artigo 4.2 das bases reguladoras da presente resolución. 

No caso de que, durante a vixencia da bolsa de formación no Instituto Galego de Consumo que, se é o caso, lle fose concedida, deixase de 
cumprir a condición anterior por pasar a percibir calquera xénero de compensación económica, obrígase expresamente a poñelo en 
coñecemento do devandito centro, causando baixa na percepción da bolsa. 

4. Que nas datas que a continuación se relacionan presentou, de ser o caso, a/s solicitude/s da/s seguinte/s bolsa/s ou axuda/s, estando o seu 
estado pendente de resolución:

ADMINISTRACIÓN, INSTITUCIÓN OU ENTE PÚBLICO AO CAL LLE SOLICITOU A AXUDA DATA DA SOLICITUDE IMPORTE (€)

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

https://notifica.xunta.gal


ANEXO II 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Títulos obtidos no estranxeiro ou en centros españois non estatais

Certificación académica

Currículo, xunto cos documentos que o avalen

Xustificación do pagamento dos dereitos de expedición da titulación correspondente

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta 
consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos documentos.

DENEGO E PRESENTO 
O DOCUMENTO

DNI ou NIE da persoa solicitante

Certificado de residencia da persoa solicitante

Nivel de coñecemento do idioma galego

Titulación oficial universitaria da persoa solicitante

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase 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 o 
Instituto Galego de Consumo, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a igc.informacion@xunta.gal.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Resolución do 30 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión dunha bolsa de formación para o programa 
de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Instituto Galego de Consumo Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Notifíquese a: 
Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Ao elixir esta modalidade de notificación, vostede autoriza a alta no Sistema Notific@.
Os avisos da posta á disposición da notificación enviaranse ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación.
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
2. Que non está percibindo ningunha compensación económica derivada dunha actividade profesional por conta propia ou allea e non está acollida á prestación por desemprego.
3. Que non ten concedida outra bolsa ou axuda, de acordo co disposto no artigo 4.2 das bases reguladoras da presente resolución.
No caso de que, durante a vixencia da bolsa de formación no Instituto Galego de Consumo que, se é o caso, lle fose concedida, deixase de cumprir a condición anterior por pasar a percibir calquera xénero de compensación económica, obrígase expresamente a poñelo en coñecemento do devandito centro, causando baixa na percepción da bolsa.
4. Que nas datas que a continuación se relacionan presentou, de ser o caso, a/s solicitude/s da/s seguinte/s bolsa/s ou axuda/s, estando o seu estado pendente de resolución:
ADMINISTRACIÓN, INSTITUCIÓN OU ENTE PÚBLICO AO CAL LLE SOLICITOU A AXUDA
DATA DA SOLICITUDE
IMPORTE (€)
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos documentos.
DENEGO E PRESENTO O DOCUMENTO
DNI ou NIE da persoa solicitante
Certificado de residencia da persoa solicitante
Nivel de coñecemento do idioma galego
Titulación oficial universitaria da persoa solicitante
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase 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 o Instituto Galego de Consumo, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a igc.informacion@xunta.gal.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 30 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión dunha bolsa de formación para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Instituto Galego de Consumo
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