ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA FACILITAR A OBTENCIÓN DO PERMISO DE CONDUCIÓN CLASE B E
FAVORECER A SEGURIDADE VIAL DOS MOZOS E MOZAS GALEGOS

BS321A

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO

DNI/NIF

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)

NOME DA ENTIDADE

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
No caso de non autorizar a consulta sobre os datos de identidade, fotocopia do DNI da persoa solicitante.
Fotocopia da declaración do IRPF do/a solicitante e dos demais membros da unidade familiar correspondente ao último exercicio . No
caso de non ter obriga de presentala (acreditando a certificación negativa da delegación de facenda correspondente), deberá xuntarse
declaración xurada de ingresos acompañada dos xustificantes deles.
Certificado de convivencia familiar.
Certificado expedido polo servizo público de emprego, relativo a súa condición de demandante de emprego e relativo ao tempo de
permanencia na situación de desemprego.
Fotocopia do Carné Xove vixente.
No caso de non autorizar a consulta sobre os datos de residencia, achegarase certificado de empadroamento.
Declaración do conxunto de todas as axudas solicitadas ou concedidas (Anexo II).
Certificado da entidade bancaria onde se acredite a titularidade da conta correspondente.
Declaración de non estar incurso nas prohibicións do artigo 10º da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia (Anexo II).
Autorizo á consellería, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade e residencia no Sistema de Verificación de Datos de Identidade.
SI
NON (No caso de non dar esta autorización debe anexar fotocopia do DNI e certificado de empadroamento).
En cumprimento do disposto no artigo 5º da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta
solicitude se incorporarán a un ficheiro, para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido á Dirección xeral de Xuventude e Voluntariado, edificio administrativo San Lázaro,
3º andar, 15781 Santiago de Compostela, como responsable do ficheiro, ou a través do correo electrónico lopd.xuventude@xunta.es
De conformidade cos puntos 3 e 4 do artigo 13º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no
Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44º e 45º da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Consellería de Traballo e Benestar publicará no Diario Oficial de Galicia e na súa páxina web oficial a relación
dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde, e incluirá igualmente as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, se
puidesen impoñer, nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude autoriza expresamente para o tratamento necesario dos datos
persoais dos beneficiarios e a referida publicidade.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do ..... de ...... de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras que rexen as axudas para facilitar a obtención do permiso de condución clase B e
favorecer a seguridade vial dos mozos e mozas galegos.

SINATURA DO SOLICITANTE

,

Consellería de Traballo e Benestar
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

de

de

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE
, con NIF nº

Don/Dona
con relación á solicitude efectuada ao abeiro da Orde

do

de

de 2012, pola que se establecen as bases reguladoras que

rexen as axudas para facilitar a obtención do permiso de condución clase B e favorecer a seguridade vial dos mozos e mozas galegos.

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
(sinálese o que proceda)

Que como solicitante non me atopo incurso en ningunha das prohibicións ás que se refiere o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia e, polo tanto, cumpro todos e cada un dos requisitos que esta esixe para obter a condición de beneficiario.
Que ten solicitadas ou concedidas as seguintes axudas para o mesmo obxecto desta orde, tanto as aprobadas como as pendentes de
resolución ou as outorgadas polas administracións ou por outros entes públicos ou privados, estatais ou internacionais:
ORGANISMO

IMPORTE

Que non ten solicitada nin concedida ningunha outra axuda.

Sinatura:

Lugar e data

,

de

de

ANEXO III

ACEPTACIÓN OU RENUNCIA
, con NIF nº

Don/Dona
con relación á solicitude efectuada ao abeiro da Orde

do

de

de 2012, pola que se establecen as bases reguladoras que

rexen as axudas para facilitar a obtención do permiso de condución clase B e favorecer a seguridade vial dos mozos e mozas galegos.

COMUNICA
1) Que lle foi notificada a resolución do director xeral de Xuventude e Voluntariado con data
2) A resolución concedeulle unha subvención de

€

3) Dacordo co artigo 8.5 da citada orde:
(sinálese o que proceda)

ACEPTA a subvención nos termos recollidos na resolución.
RENUNCIA a subvención concedida, deixando sen efecto a resolución recibida, polo seguinte motivo:

E para que conste, asino o presente escrito.

Lugar e data

,

de

de

ANEXO IV

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DO CONXUNTO DE AXUDAS
, con NIF nº

Don/Dona
con relación á solicitude efectuada ao abeiro da Orde

do

de

de 2012, pola que se establecen as bases reguladoras que

rexen as axudas para facilitar a obtención do permiso de condución clase B e favorecer a seguridade vial dos mozos e mozas galegos.

DECLARA
(sinálese o que proceda)

Que solicitou ademais da axuda concedida pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, as seguintes axudas:
CONCEDIDA OU
PENDENTE DE RESOLUCIÓN

ENTIDADE

CANTIDADE

Que non ten concedida nin pendente de resolución ningunha outra axuda.
Que está ao día no cumprimiento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra
débeda coa Administración Pública da Comunidade Autónoma.

E para que conste e para os efectos da xustificación económica, asino a presente declaración complementaria en

,

de

de

