
ANEXO I

PROCEDEMENTO

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

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR301V
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

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa 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 (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, 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 Notific@, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP 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 ESPECIALIDADE

CONCELLO CENTRO DE FORMACIÓN HORARIOPROVINCIA

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



ANEXO I 
(continuación)

AXUDAS QUE SOLICITA
Bolsa de asistencia vinculada á discapacidade.

Bolsa de asistencia vinculada á realización de actividades incluídas no seu itinerario personalizado de inserción.

Axuda de transporte público urbano.

Axuda de transporte público interurbano.

Axuda por transporte en vehículo propio.

Axuda de manutención.

Axuda de aloxamento e manutención.

Axuda á conciliación.

Axuda a mulleres vítimas de violencia de xénero.

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as 
que a seguir se relacionan:

ORGANISMO ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que todos os datos contidos na solicitude de subvención/s e nos documentos que se xuntan son certos. 

3. Que non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 

4. 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. 

5. 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, mediante o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. 

6. 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. 

7. Que a suma das rendas das persoas integrantes da unidade familiar, ou que conviven no enderezo de residencia, é inferior ao 75 % do IPREM 
só no caso de solicitar bolsa de asistencia vinculada a discapacidade ou vinculada á realización de actividades incluídas no seu itinerario 
personalizado de inserción e/ou axuda á conciliación. Para estes efectos:

8. Que a/s liña/s de transporte público urbano que precisa empregar para asistir á acción formativa é/son                                                , só 
no caso de solicitar axuda por este concepto. 

9. Que a/s liña/s de transporte público interurbano que precisa empregar para asistir á acción formativa é/son                                       ,só no 
caso de solicitar axuda por este concepto. 

10. Que non existe medio de transporte público entre o seu domicilio e o do centro, ou que este transporte non ten un horario regular que 

permita compatibilizalo co da acción formativa, polo que emprega vehículo propio con matrícula               , e percorre 

diariamente                           km, só no caso de solicitar axuda por este concepto. 

11. Que durante o tempo en que teña lugar a acción formativa, vai estar aloxada na mesma localidade en que esta se imparte, só no caso de 
solicitar axuda de aloxamento e manutención. 

12. Que cumpre cos requisitos necesarios en cada caso para o recoñecemento do dereito á/s subvención/s que solicita, que dispón da 
documentación que acredita tal cumprimento e que a porá á 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. 

13. Que se deixa de cumprir o sinalado nos anteriores puntos, e especialmente no punto 12, recoñece a obriga de comunicalo ao órgano 
competente para resolver, no prazo de cinco días hábiles desde que se produza tal circunstancia. 

14. Só para as axudas á conciliación, que non rexeitou ofertas de traballo adecuadas nin se negou a participar en actividades de promoción, 
formación ou reconversión profesional no prazo dun mes desde que esgotase o subsidio por desemprego ou a prestación contributiva.

NOME DO MEMBRO DA UNIDADE FAMILIAR PERCIBE RENDAS AS RENDAS PERCIBIDAS SON 
INFERIORES AO 75 % DO IPREM

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON



ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo II debidamente cuberto e asinado.

Copia do libro de familia ou, no caso de persoas estranxeiras sen libro de familia, calquera documentación que acredite de forma suficiente 
o grao de parentesco.
Acreditación documental de que a suma das rendas das persoas integrantes da unidade familiar, ou de convivencia, sexa inferior ao 75 % do 
IPREM, no caso de solicitar bolsa de asistencia e/ou axuda á conciliación.
Certificación emitida polo centro de formación de que o horario de impartición é de mañá e tarde.

Acreditación documental do custo real do aloxamento e manutención, por medio do contrato de arrendamento ou da factura de 
hospedaxe, así como das facturas pola manutención.
Acreditación documental da dependencia, emitida polo órgano competente ou resolución xudicial, segundo proceda no caso de non ser 
expedido pola Xunta de Galicia.
Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou copia autenticada pola secretaria ou  secretario xudicial da 
propia orde de protección ou da medida cautelar, certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública 
autonómica ou local, certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica, sentenza de calquera orde xurisdicional, 
informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia, auto de apertura de xuízo oral ou documento equivalente no 
que conste a existencia dos ditos indicios, informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

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 ditos documentos.

DENEGO E 
PRESENTO O 
DOCUMENTO

DNI ou NIE da persoa solicitante.

Enderezo de intermediación laboral.

Residencia da persoa solicitante.

MARQUE O CADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidade.

Itinerario personalizado de inserción.

Recoñecemento da dependencia, emitida pola Xunta de Galicia.

AUTORIZO as persoas empregadas públicas das oficinas de emprego de 

do Servizo Público de Emprego de Galicia, ou o persoal das entidades, centros e empresas as que se refire o artigo 14 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 se lle outorgue ao/a presentador/a a condición 
de representante para intervir noutros actos ou para recibir todo tipo de comunicacións da Administración en nome do/a interesado/a, mesmo 
cando estas fosen 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 24.5 desta orde:

SI, por considerar que non son contrarios ao respecto e á 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 letras 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 letras c) e d) do artigo 15.2 da Lei de subvencións de Galicia.

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 este procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o Servizo 
Público de Emprego de Galicia da Consellería de Economía, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío 
dun correo electrónico a lopd.industria@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 8 de marzo de 2017 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 2017 e 2018 (código de procedemento TR301V).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Infraestruturas e Vivenda de 

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral
Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
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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
DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a: 
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 (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
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
ESPECIALIDADE
CONCELLO
CENTRO DE FORMACIÓN
HORARIO
PROVINCIA
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ANEXO I
(continuación)
AXUDAS QUE SOLICITA
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
ORGANISMO
ANO
IMPORTE (€)
DISPOSICIÓN REGULADORA
2. Que todos os datos contidos na solicitude de subvención/s e nos documentos que se xuntan son certos.
3. Que non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Que non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 daLei 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.
5. 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, mediante o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.
6. 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.
7. Que a suma das rendas das persoas integrantes da unidade familiar, ou que conviven no enderezo de residencia, é inferior ao 75 % do IPREM só no caso de solicitar bolsa de asistencia vinculada a discapacidade ou vinculada á realización de actividades incluídas no seu itinerario personalizado de inserción e/ou axuda á conciliación. Para estes efectos:
8. Que a/s liña/s de transporte público urbano que precisa empregar para asistir á acción formativa é/son                                                , só no caso de solicitar axuda por este concepto.
9. Que a/s liña/s de transporte público interurbano que precisa empregar para asistir á acción formativa é/son                                       ,só no caso de solicitar axuda por este concepto.
10. Que non existe medio de transporte público entre o seu domicilio e o do centro, ou que este transporte non ten un horario regular que permita compatibilizalo co da acción formativa, polo que emprega vehículo propio con matrícula               , e percorre                   diariamente                           km, só no caso de solicitar axuda por este concepto.
11. Que durante o tempo en que teña lugar a acción formativa, vai estar aloxada na mesma localidade en que esta se imparte, só no caso de solicitar axuda de aloxamento e manutención.
12. Que cumpre cos requisitos necesarios en cada caso para o recoñecemento do dereito á/s subvención/s que solicita, que dispón da documentación que acredita tal cumprimento e que a porá á 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.
13. Que se deixa de cumprir o sinalado nos anteriores puntos, e especialmente no punto 12, recoñece a obriga de comunicalo ao órgano competente para resolver, no prazo de cinco días hábiles desde que se produza tal circunstancia.
14. Só para as axudas á conciliación, que non rexeitou ofertas de traballo adecuadas nin se negou a participar en actividades de promoción, formación ou reconversión profesional no prazo dun mes desde que esgotase o subsidio por desemprego ou a prestación contributiva.
NOME DO MEMBRO DA UNIDADE FAMILIAR
PERCIBE RENDAS
AS RENDAS PERCIBIDAS SON INFERIORES AO 75 % DO IPREM
ANEXO I
(continuación)
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 ditos documentos.
DENEGO E PRESENTO O DOCUMENTO
MARQUE O CADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
AUTORIZO as persoas empregadas públicas das oficinas de emprego de
do Servizo Público de Emprego de Galicia, ou o persoal das entidades, centros e empresas as que se refire o artigo 14 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 se lle outorgue ao/a presentador/a a condición de representante para intervir noutros actos ou para recibir todo tipo de comunicacións da Administración en nome do/a interesado/a, mesmo cando estas fosen consecuencia do documento presentado.
AUTORIZO a Consellería de Economía, Emprego e Industria para a publicación dos datos relativos ao obxecto da/s subvención/s nos termos do artigo 24.5 desta orde:
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 este procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o Servizo Público de Emprego de Galicia da Consellería de Economía, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd.industria@xunta.gal
LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 8 de marzo de 2017 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 2017 e 2018 (código de procedemento TR301V).
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
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Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
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