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Programa cofinanciado por:ANEXO I

SOLICITUDE

A) DATOS DO CENTRO

B) DATOS DO ALUMNO/A PARA O QUE SOLICITA AXUDA 
(só alumnado matriculado en 1º, 2º, 5º e 6º de educación primaria e educación especial)

TIPO DE CENTRO (SINALAR CUN X O QUE PROCEDA)

DENOMINACIÓN DO CENTRO

CONCELLO CÓDIGO DO CENTRO

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME

PÚBLICO CONCERTADO

O solicitante declara baixo xuramento que se atopa incluído na situación de renda per cápita familiar que se indica a continuación. No caso de 
solicitudes de axuda para alumnos de educación especial, este apartado deixarase en branco. 

Familias monoparentais
con renda per cápita familiar entre 6.000,01 ata 9.000 €.

con renda per cápita familiar ata 5.400 €,
con renda per cápita familiar entre 5.400,01 ata 9.000 €.

con renda per cápita familiar ata 6.000 €,

Resto de familias

CURSO ESCOLAR 2010/2011

C) DATOS DO SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (NIF / NIE) DATA DE NACEMENTO (DÍA/MES/ANO) MINUSVALIDEZ IGUAL OU SUPERIOR AO 33% (SINALE CUN X)

SI

D) DECLARACIÓN XURADA DA RENDA PER CÁPITA FAMILIAR (ano 2008)

Nº DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR DISTINTOS DO ALUMNO PARA O QUE SOLICITA A AXUDA E 
O SOLICITANTE

E) DATOS FAMILIARES

PARENTESCO DNI OU NIE APELIDOS NOME DATA DE 
NACEMENTO

MINUSVALIDEZ 
IGUAL OU SUPERIOR 
AO 33%  (sinale cun X)

Cónxuxe/análogo

Fillo/a*

Fillo/a*

Fillo/a*

Fillo/a*

Fillo/a*

Fillo/a*

* Indicaranse os datos:
- Dos fillos menores de idade a excepción do alumno para o cal solicita axuda e dos emancipados.
- Dos fillos maiores de idade con minusvalidez física, psíquica ou sensorial ou incapacitados xuridicamente, suxeitos á patria potestade prorrogada ou 

rehabilitada.
- Dos fillos solteiros menores de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio familiar o 31 de decembro de 2008.

ESTUDOS QUE REALIZA NO CURSO 2010/2011 
(SINALE CUN X  E PARA EDUCACIÓN PRIMARIA INDIQUE O CURSO)

DATA DE NACEMENTO 
 (DÍA/MES/ANO)

MINUSVALIDEZ IGUAL OU SUPERIOR AO 33% (SINALE CUN X)

Educación primaria Curso Educación especial SI



RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/DA SOLICITANTE 

- Orde do 28 de maio de 2010 pola que se convocan becas para a adquisición de libros de 
texto, materias curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado 
matriculado en centros sostidos con fondos públicos en 1º, 2º, 5º e 6º de educación primaria 
e en educación especial no curso escolar 2010/2011. 
- Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG do 25 de xuño). 
- Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento desta lei (DOG do 29 
de xaneiro).

Director do centro (indicar centro)

de 20de,

Lugar e data

F) DOMICILIO FAMILIAR E DATOS DE CONTACTO
ENDEREZO COMPLETO

CONCELLO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

Presta expresamente o seu consentimiento á Consellería para que de acordo co establecido nos apartados 3 e 4 do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de 
transparencia e de boas prácticas na Administración pública e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 
da Lei 7/2005, do 29 de decembro , de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta 
orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a cantidade e a súa finalidade, no 
xeito que determine o órgano competente.

Quen abaixo asina DECLARA QUE:

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, sus datos serán tratados de manera confidencial 
y serán registrados en el correspondiente fichero de la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 
Sostible. En cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición ante esta Dirección Xeral, sita en San Lázaro s/n – 
15781 Santiago de Compostela (A Coruña).

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle 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, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro ao seguinte enderezo: Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. San Caetano, bloque II, 2-2º. 15703 Santiago de Compostela.

O solicitante declara baixo a súa responsabilidade que acepta as bases da convocatoria, que cumpre os requisitos esixidos por esta, que se atopa ao día das súas obrigas 
tributarias e coa Seguridade Social, que no ten ningunha débeda coa comunidade autónoma e que son certos todos os datos que constan nesta solicitude.  
  
Os abaixo asinantes autorizan a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a comprobar, a través da Axencia Estatal da  Administración Tributaria e da 
Consellería de Facenda a veracidade dos datos de carácter tributario declarados na solicitude. Expresan igualmente o seu compromiso de informar a Administración 
educativa sobre a concesión de calquera outra axuda pública ou privada para a mesma finalidade. 
  
Así mesmo, os asinantes prestan o seu consentimento expreso para que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poida comprobar os datos de carácter 
persoal que figuren no documento de identidade por medio de acceso telemático ao sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Administracións 
Públicas.

de 20de,

Lugar e data

SOLICITANTE 
(Pai, nai, titor)

CÓNXUXE 
(no seu caso)

FILLO/A 
(no seu caso)

FILLO/A 
(no seu caso)

FILLO/A 
(no seu caso)

CORREO ELECTRÓNICO

Para ser asinado por todos os membros computables da familia que obteñan ingresos.
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Programa cofinanciado por:
ANEXO I
SOLICITUDE
A) DATOS DO CENTRO
B) DATOS DO ALUMNO/A PARA O QUE SOLICITA AXUDA
(só alumnado matriculado en 1º, 2º, 5º e 6º de educación primaria e educación especial)
TIPO DE CENTRO (SINALAR CUN X O QUE PROCEDA)
DENOMINACIÓN DO CENTRO
CONCELLO
CÓDIGO DO CENTRO
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NOME
O solicitante declara baixo xuramento que se atopa incluído na situación de renda per cápita familiar que se indica a continuación. No caso de solicitudes de axuda para alumnos de educación especial, este apartado deixarase en branco. 
Familias monoparentais
Resto de familias
CURSO ESCOLAR 2010/2011
C) DATOS DO SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NOME
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (NIF / NIE)
DATA DE NACEMENTO (DÍA/MES/ANO)
MINUSVALIDEZ IGUAL OU SUPERIOR AO 33% (SINALE CUN X)
SI
D) DECLARACIÓN XURADA DA RENDA PER CÁPITA FAMILIAR (ano 2008)
Nº DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR DISTINTOS DO ALUMNO PARA O QUE SOLICITA A AXUDA E O SOLICITANTE
E) DATOS FAMILIARES
PARENTESCO
DNI OU NIE
APELIDOS
NOME
DATA DE
NACEMENTO
MINUSVALIDEZ IGUAL OU SUPERIOR AO 33%  (sinale cun X)
Cónxuxe/análogo
Fillo/a*
Fillo/a*
Fillo/a*
Fillo/a*
Fillo/a*
Fillo/a*
* Indicaranse os datos:
- Dos fillos menores de idade a excepción do alumno para o cal solicita axuda e dos emancipados.
- Dos fillos maiores de idade con minusvalidez física, psíquica ou sensorial ou incapacitados xuridicamente, suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
- Dos fillos solteiros menores de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio familiar o 31 de decembro de 2008.
ESTUDOS QUE REALIZA NO CURSO 2010/2011
(SINALE CUN X  E PARA EDUCACIÓN PRIMARIA INDIQUE O CURSO)
DATA DE NACEMENTO
 (DÍA/MES/ANO)
MINUSVALIDEZ IGUAL OU SUPERIOR AO 33% (SINALE CUN X)
Educación primaria
Curso
Educación especial
SI
RECIBIDO
REVISADO E CONFORME
NÚMERO DE EXPEDIENTE
DATA DE ENTRADA
DATA DE EFECTOS
DATA DE SAÍIDA
____ /____/______
____ /____/______
____ /____/______
________________
(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE
SINATURA DO/DA SOLICITANTE 
- Orde do 28 de maio de 2010 pola que se convocan becas para a adquisición de libros de texto, materias curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos en 1º, 2º, 5º e 6º de educación primaria e en educación especial no curso escolar 2010/2011.
- Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG do 25 de xuño).
- Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento desta lei (DOG do 29 de xaneiro).
Director do centro (indicar centro)
Lugar e data
F) DOMICILIO FAMILIAR E DATOS DE CONTACTO
ENDEREZO COMPLETO
CONCELLO
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
Presta expresamente o seu consentimiento á Consellería para que de acordo co establecido nos apartados 3 e 4 do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro , de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a cantidade e a súa finalidade, no xeito que determine o órgano competente.
Quen abaixo asina DECLARA QUE:
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, sus datos serán tratados de manera confidencial y serán registrados en el correspondiente fichero de la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. En cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición ante esta Dirección Xeral, sita en San Lázaro s/n –
15781 Santiago de Compostela (A Coruña).
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle 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, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro ao seguinte enderezo: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. San Caetano, bloque II, 2-2º. 15703 Santiago de Compostela.
O solicitante declara baixo a súa responsabilidade que acepta as bases da convocatoria, que cumpre os requisitos esixidos por esta, que se atopa ao día das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, que no ten ningunha débeda coa comunidade autónoma e que son certos todos os datos que constan nesta solicitude. 
 
Os abaixo asinantes autorizan a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a comprobar, a través da Axencia Estatal da  Administración Tributaria e da Consellería de Facenda a veracidade dos datos de carácter tributario declarados na solicitude. Expresan igualmente o seu compromiso de informar a Administración educativa sobre a concesión de calquera outra axuda pública ou privada para a mesma finalidade.
 
Así mesmo, os asinantes prestan o seu consentimento expreso para que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poida comprobar os datos de carácter persoal que figuren no documento de identidade por medio de acceso telemático ao sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Administracións Públicas.
Lugar e data
SOLICITANTE
(Pai, nai, titor)
CÓNXUXE
(no seu caso)
FILLO/A
(no seu caso)
FILLO/A
(no seu caso)
FILLO/A
(no seu caso)
CORREO ELECTRÓNICO
Para ser asinado por todos os membros computables da familia que obteñan ingresos.
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