
ANEXO VIII

RENUNCIA Á PRAZA E/OU SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE COTA

BS303A – PRAZAS XUVENÍS, PROGRAMA CAMPAÑA DE VERÁN (INDIVIDUAL)

BS303F - PRAZAS XUVENÍS, PROGRAMA CAMPAÑA DE VERÁN (MÚLTIPLE)

BS303G - PRAZAS XUVENÍS,  PROGRAMA CAMPAÑA DE VERÁN – PRAZAS RESERVADAS A DISCAPACIDADE (INDIVIDUAL)

BS303H -  PRAZAS XUVENÍS,  PROGRAMA CAMPAÑA DE VERÁN – PRAZAS RESERVADAS A DISCAPACIDADE (MÚLTIPLE)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (MENOR)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (1)

NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE PAI/NAI/TITOR/A

ENDEREZO (non é necesario cubrilo se coincide co da solicitude inicial)
TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

PRAZA ADXUDICADA
INSTALACIÓN XUVENIL DATAACTIVIDADE CÓDIGO

MARQUE O QUE PROCEDA:

COMUNICACIÓN DE RENUNCIA Á PRAZA

COMUNICO A RENUNCIA á praza antes indicada, adxudicada no procedemento da Campaña de verán.

SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN TOTAL DE COTA

CAUSA DA DEVOLUCIÓN

RENUNCIA(2) á praza (debe presentarse no prazo sinalado na orde de convocatoria. Artigo 15.1.a).

Anulación da actividade ou non prestación do servizo. Artigo 15.1.b).

Ingreso hospitalario, causa médica grave ou diagnóstico positivo en COVID-19 da persoa menor (debe xuntarse informe médico e/ou 
do hospital de ingreso ou certificación do resultado da proba da COVID). Artigo 15.1.c).
Falecemento ou enfermidade grave de familiar ata 2º grao (debe xuntarse informe médico e/ou do hospital de ingreso ou 
certificado de defunción, de ser o caso). Artigo 15.1.d).
Abandono da actividade por ingreso hospitalario, causa médica grave ou positivo en COVID-19 (se non transcorreu máis do 50 % da 
duración da quenda). Artigo 15.1.e).

SOLICITA a devolución da cota de                                previamente ingresada.€



ANEXO VIII 
(continuación)

MARQUE O QUE PROCEDA: (continuación)

SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN PARCIAL DE COTA

A persoa solicitante pagou unha cota de                                 como adxudicataria da praza antes indicada, no procedemento da Campaña de verán. 

A cantidade que correspondía pagar é de                                  dado que: 

€

€

É titular de Carné xove/ título de familia numerosa/ familia monoparental

Outros motivos:

Erro no importe aboado

Pagamento duplicado

Outros:

SOLICITA a devolución de                                correspondente ao importe aboado de máis.€

DATOS BANCARIOS (3)

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

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Informes médicos e/ou do hospital no que estea ingresada a persoa menor, ou certificación do resultado da proba da COVID-19.

Informes médicos e/ou do hospital  onde estea ingresado o familiar ou certificado de defunción.

Copia do libro de familia.

Outra documentación (xustificante de pagamento duplicado...):

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 titular da conta

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

Título de familia numerosa

Certificado de recoñecemento da condición de familia monoparental

Carné xove

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

(1) No caso de que a persoa interesada sexa menor de idade ou non dispoña de conta corrente aberta ao seu nome. 
(2) Para a devolución da cota por renuncia á praza, é preciso que este formulario teña entrada (rexistro) na Dirección Xeral de Xuventude, Participación e 
Voluntariado, nos servizos de Xuventude e Voluntariado das xefaturas territoriais e oficinas locais de Xuventude da Consellería de Política Social no prazo sinalado 
no artigo 15.1.a) da orde de convocatoria. Así mesmo pódese presentar a través da Carpeta cidadá da Sede electrónica da Xunta de Galicia. 
(3) A persoa solicitante da devolución (persoa inscrita ou representante) será a mesma que a titular da conta que se facilita para facer o ingreso (datos bancarios).

Xefatura Territorial da Consellería de Política Social de

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado (no suposto de intercambio noutras CCAA)
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ANEXO VIII
RENUNCIA Á PRAZA E/OU SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE COTA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (MENOR)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (1)
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
EN CALIDADE DE PAI/NAI/TITOR/A
ENDEREZO (non é necesario cubrilo se coincide co da solicitude inicial)
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
CORREO ELECTRÓNICO
PRAZA ADXUDICADA
INSTALACIÓN XUVENIL
DATA
ACTIVIDADE
CÓDIGO
MARQUE O QUE PROCEDA:
COMUNICO A RENUNCIA á praza antes indicada, adxudicada no procedemento da Campaña de verán.
CAUSA DA DEVOLUCIÓN
SOLICITA a devolución da cota de                                previamente ingresada.
ANEXO VIII
(continuación)
MARQUE O QUE PROCEDA: (continuación)
A persoa solicitante pagou unha cota de                                 como adxudicataria da praza antes indicada, no procedemento da Campaña de verán.
A cantidade que correspondía pagar é de                                  dado que: 
Outros motivos:
SOLICITA a devolución de                                correspondente ao importe aboado de máis.
DATOS BANCARIOS (3)
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
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
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 titular da conta
MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
(1) No caso de que a persoa interesada sexa menor de idade ou non dispoña de conta corrente aberta ao seu nome.
(2) Para a devolución da cota por renuncia á praza, é preciso que este formulario teña entrada (rexistro) na Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, nos servizos de Xuventude e Voluntariado das xefaturas territoriais e oficinas locais de Xuventude da Consellería de Política Social no prazo sinalado no artigo 15.1.a) da orde de convocatoria. Así mesmo pódese presentar a través da Carpeta cidadá da Sede electrónica da Xunta de Galicia.
(3) A persoa solicitante da devolución (persoa inscrita ou representante) será a mesma que a titular da conta que se facilita para facer o ingreso (datos bancarios).
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