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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 9 de outubro de 2018 pola que se establecen 
as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas para a promoción da 
autonomía persoal de persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo 
Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Advertidos erros na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 200, do 
venres 19 de outubro de 2018, cómpre facer as seguintes correccións:

Na páxina 46398, na táboa de Servizos de prevención das situacións de dependen-
cia e promoción da autonomía persoal, incluída no artigo 6, na fila referida ao servizo 
010103 Atención temperá (0-6 anos), na columna de Importe máximo subvencionable, 
debe dicir: «1.469 €».

Na páxina 46399, na táboa de Servizos de prevención das situacións de dependencia 
e promoción da autonomía persoal, incluída no artigo 6, na fila referida ao servizo 010108 
Área de habilitación psicosocial, na columna de Importe máximo subvencionable, onde 
di: «1.221 €», debe aparecer en branco.

Nas páxinas 46415, 46416, 46417 e 46418, nas cales se establece o anexo I, relativo 
á solicitude e que se vincula ao procedemento BS613B, débese substituír polo seguinte 
anexo I.

Na páxina 46419, na cal se establece o anexo II, relativo á Comprobación de datos de 
terceiras persoas interesadas, débese substituír polo seguinte anexo II.

Na páxina 46420, na cal se establece o anexo III, relativo á Declaración xustificativa da 
execución do servizo de promoción da autonomía personal e cumprimento das obrigas en 
materia de comunicación relativas ao PO do FSE Galicia 2014-2020, débese substituír polo 
seguinte anexo III.

Na páxina 46421, na cal se establece o anexo IV, relativo á Declaración da entidade ou 
profesional prestador/a do servizo, débese substituír polo seguinte anexo IV.

Nas páxinas 46422 e 46423, nas cal se establece o anexo V, relativo aos Indicadores de 
produtividade, débese substituír polo seguinte anexo V.

Esta corrección non afecta o prazo de presentación de solicitudes.
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL PARA PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

BS613B
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)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa ou entidade 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 
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por 
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á 
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.

Postal (cúbrase 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 Notifica.gal, 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

0101 Servizos de prevención das situacións de dependencia e promoción da autonomía persoal

010102 Área do coidador

01010202 Servizo de respiro familiar a través da axuda a domicilio

01010203 Servizo de respiro familiar a través da atención diúrna

01010204 Servizo de respiro familiar a través da atención nocturna

01010205 Servizo de respiro familiar a través da atención residencial

010103 Atención temperá (0-6 anos)

TIPO DE SERVIZO A QUE SE VINCULA A AXUDA SOLICITADA 
(Márquese cunha X a caixa correspondente tendo en conta que só se pode marcar un servizo)

NÚMERO DE HORAS/SEMANAS/MES/
MENÚS QUE SE SOLICITAN (do servizo 
a que se vincula a axuda solicitada)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

TIPO DE SERVIZO A QUE SE VINCULA A AXUDA SOLICITADA (continuación)

010105 Área de promoción, mantemento e recuperación da autonomía funcional

01010501 Apoio ás actividades básicas e instrumentais da vida diaria

01010502 Rehabilitación funcional (ximnasia, mantemento, etc.)

01010503 Fisioterapia (inclúe as técnicas relacionadas, como p. ex. hidroterapia)

01010504 Outras terapias alternativas (musicoterapia, colorterapia, terapia con animais, etc.)

01010505 Logopedia

01010506 Terapia ocupacional

01010507 Estimulación cognitiva

01010508 Estimulación sensorial

01010509 Atención psicomotriz

01010510 Atención psicolóxica

01010511 Atención neuropsicolóxica

01010512 Atención psiquiátrica

01010513 Rehabilitación psicosocial

01010514 Atención pedagóxica

01010516 Podoloxía

010106 Área de actividades e programas

01010601 Actividades de lecer e tempo libre

01010602 Xantar na casa

01010603 Lavandaría a domicilio

010107 Supervisión e apoios puntuais en equipamentos especiais

010108 Área de habilitación psicosocial

01010801 Deseño de estratexias psicoeducativas

01010802 Apoio á vida independente

01010803 Servizo de acompañamento e intérpretes

01010804 Fomento e promoción da inclusión social

01010805 Adestramento de habilidades persoais e sociais

01010806 Fomento do autocoidado físico

010109 Área de apoio para o desenvolvemento profesional e social para persoas dependentes en idade laboral

01010901 Formación prelaboral (habilidades básicas e polivalentes para o emprego)

01010902 Formación ocupacional

01010903 Formación práctico-laboral

01010904 Emprego con apoio

010110 Servizo de transporte adaptado e asistido

SITUACIÓN DE DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA (márquese o que proceda)

Recoñecemento 
de 

discapacidade

Grao de discapacidade recoñecido %  Nº de expediente de discapacidade:

Márquese esta caixa no caso de que teña 
recoñecida unha pensión de incapacidade 
permanente

Márquese esta caixa no caso de que teña a condición de pensionista de 
clases pasivas que teña recoñecida unha pensión de xubilación ou de 
retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade

Recoñecemento 
de dependencia NON SI Grao de dependencia recoñecido: Nº de expediente de dependencia:

ENTIDADE/PROFESIONAL PRESTADOR/A DO SERVIZO

Nome da entidade Número de inscrición no RUEPSS (Rexistro Único de 
Entidades Prestadoras de Servizos Sociais) ou 
equivalente

Nome do/a profesional
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ANEXO I 
(continuación)

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas solicitadas ou concedidas no ano 2018:

Non solicitou nin se lle concedeu NINGUNHA prestación do Sistema para a autonomía e atención á dependencia (SAAD) ou recurso do 
Sistema galego de servizos sociais incluído como prestación do catálogo de servizos do SAAD nin ningunha outra axuda de calquera 
Administración pública ou ente público que teña como finalidade a adquisición dalgún dos servizos de promoción da autonomía persoal 
subvencionados por esta orde de convocatoria ao longo do período subvencionable.
Si solicitou ALGUNHA prestación do Sistema para a autonomía e atención á dependencia (SAAD) ou recurso do Sistema galego de servizos 
sociais incluído como prestación do catálogo de servizos do SAAD ou algunha outra axuda de calquera Administración pública ou ente público 
que teña como finalidade a adquisición dalgún dos servizos de promoción da autonomía persoal subvencionados por esta orde de 
convocatoria ao longo do período subvencionable:

ORGANISMO DISPOSICIÓN NORMATIVA PERÍODO(S) SOLICITADO(S)

Si se lle concedeu ALGUNHA prestación do Sistema para a autonomía e atención á dependencia (SAAD) ou recurso do Sistema galego de 
servizos sociais incluído como prestación do catálogo de servizos do SAAD ou algunha outra axuda de calquera Administración pública ou ente 
público que teña como finalidade a adquisición dalgún dos servizos de promoción da autonomía persoal subvencionados por esta orde de 
convocatoria ao longo do período subvencionable:

ORGANISMO DISPOSICIÓN NORMATIVA PERÍODO(S) CONCEDIDO(S)

2. Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña de calquera Administración pública ou ente 
público que teña como finalidade a adquisición dalgún servizo de promoción da autonomía persoal da orde de convocatoria, a partir da data 
desta declaración. 
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
5. Non estar 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. 
6. Estar 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, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Anexo II debidamente cuberto e asinado.

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

Copia do libro de familia, no caso de solicitantes menores de idade.

Certificado de discapacidade, no caso de ser expedido por outra comunidade 
autónoma.

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 cadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante.

DNI/NIE da persoa representante.

Certificado de residencia con data da última variación padroal da persoa solicitante.

Certificado de discapacidade na data de fin do prazo de presentación de solicitudes.

Grao da situación de dependencia recoñecida a data de fin do prazo de presentación de solicitudes.

Declaración do IRPF da persoa solicitante.

Prestacións no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal e Maternidade.

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.

Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Atriga.
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ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e 
contidos da carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do 
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á 
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos 
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa 
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección 
de datos e máis información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste 
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 9 de outubro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas para a promoción da autonomía 
persoal de persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2018.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II

COMPROBACIÓN DE DATOS DE TERCEIRAS PERSOAS INTERESADAS 
BS613B – AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 

As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente de tramitación. No caso de menores de idade, este documento deberá ser 
asinado por unha das persoas proxenitoras, titor/a ou representante legal. No caso de que as terceiras persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha 
copia dos documentos.

PARENTESCO COA NOME E APELIDOS NIF MENOR DE 
TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Os seguintes datos das persoas interesadas serán obxecto de 

consulta ás administracións públicas: SINATURA
PERSOA SOLICITANTE IDADE NOME E APELIDOS NIF OPÓÑOME Á 

CONSULTA
DNI/NIE 
Certificado de residencia con data da última 
variación padroal 
Declaración do IRPF 
Pensións e/ou prestacións sociais percibidas 
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Grao de discapacidade
Grao de dependencia

DNI/NIE 
Certificado de residencia con data da última 
variación padroal 
Declaración do IRPF 
Pensións e/ou prestacións sociais percibidas 
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Grao de discapacidade
Grao de dependencia

DNI/NIE 
Certificado de residencia con data da última 
variación padroal 
Declaración do IRPF 
Pensións e/ou prestacións sociais percibidas 
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Grao de discapacidade
Grao de dependencia

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior, deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e 
na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Persoas destinatarias dos datos As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de 
forma integral á información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na 
normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección de 
datos e máis información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade
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ANEXO III

DECLARACIÓN XUSTIFICATIVA DA EXECUCIÓN DO SERVIZO DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E CUMPRIMENTO DAS 
OBRIGAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN RELATIVAS AO PO DO FSE GALICIA 2014-2020

DATOS DA PERSOA BENEFICIARIA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DA PERSOA OU ENTIDADE REPRESENTANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

Declaro o desenvolvemento do servizo solicitado ao abeiro da convocatoria de axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con 
discapacidade correspondente ao ano 2018 e achego a seguinte documentación xustificativa:

- ANEXO IV: DECLARACIÓN DA ENTIDADE OU PROFESIONAL PRESTADOR/A DO SERVIZO
No caso de non ter proporcionado información sobre os indicadores de produtividade e de resultado inmediato sobre participantes en 
operacións cofinanciadas co PO FSE Galicia 2014-2020 a través da aplicación informática Participa 1420, achego correctamente cubertos os 
seguintes documentos:

- ANEXO V: indicadores de produtividade, referidos á situación o día anterior ao inicio das actuacións obxecto da axuda
- ANEXO VI: indicadores de resultado inmediato, referidos á situación o día seguinte ao fin das actuacións obxecto da axuda
- ANEXO VII: indicadores comúns de resultado a longo prazo sobre participantes

A PERSOA BENEFICIARIA OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas no ano 2018:

Non se lle concedeu NINGUNHA prestación do Sistema para a autonomía e atención á dependencia (SAAD) ou recurso do Sistema galego de 
servizos sociais incluído como prestación do catálogo de servizos do SAAD nin ningunha outra axuda de calquera Administración pública ou 
ente público que teña como finalidade a adquisición dalgún dos servizos de promoción da autonomía persoal subvencionados por esta orde 
de convocatoria ao longo do período subvencionable.
Si se lle concedeu ALGUNHA prestación do Sistema para a autonomía e atención á dependencia (SAAD) ou recurso do Sistema galego de 
servizos sociais incluído como prestación do catálogo de servizos do SAAD ou algunha outra axuda de calquera Administración pública ou 
ente público que teña como finalidade a adquisición dalgún dos servizos de promoción da autonomía persoal subvencionados por esta orde 
de convocatoria ao longo do período subvencionable:

ORGANISMO DISPOSICIÓN NORMATIVA PERÍODO(S) CONCEDIDO(S)

2. Estar 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, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

SINATURA DA PERSOA BENEFICIARIA OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade
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ANEXO IV

DECLARACIÓN DA ENTIDADE OU PROFESIONAL PRESTADOR/A DO SERVIZO

DATOS DA ENTIDADE/PROFESIONAL PRESTADOR/A DO SERVIZO

Nome da entidade Número de inscrición no RUEPSS (Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais) ou equivalente

Nome do/da profesional

DATOS DA PERSOA BENEFICIARIA

SERVIZO ADQUIRIDO:

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

Declara que prestou o seguinte servizo de promoción da autonomía persoal obxecto da presente convocatoria de axudas a:

Co seguinte calendario de actuacións (especifíquese o tempo dedicado en minutos ou número de unidades do servizo adquirido):

Día                                                            

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

xan. 2018

feb. 2018

mar. 2018

abr. 2018

maio 2018

xuño 2018

xul. 2018

ago. 2018

set. 2018

out. 2018

nov. 2018

CVE-DOG: suqdfjm1-2pk6-ivq4-ait9-3ndv53nazhv6
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ANEXO IV 
(continuación)

VALORACIÓN PROFESIONAL DO RESULTADO DO SERVIZO PRESTADO

OBSERVACIÓNS OU ACLARACIÓNS

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE  DA ENTIDADE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

CVE-DOG: suqdfjm1-2pk6-ivq4-ait9-3ndv53nazhv6
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ANEXO V

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

Información requirida de conformidade co estipulado no artigo 5 do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 
17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo.

DATOS DA OPERACIÓN
NOME CÓDIGO

Axudas para a promoción da autonomía persoal 2018. 2102-0941-116-03

DESCRICIÓN DATA INICIO DATA FIN

Orde pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas para a promoción 
da autonomía persoal de persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco 
do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

1.1.2018 30.11.2018

DECLARANTE en calidade de: PERSOA PARTICIPANTE/ REPRESENTANTE (no caso de que a persoa participante actúe neste

procedemento a través de representante)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF
DATOS DA PERSOA DECLARANTE

DECLARACIÓN DE DATOS RELATIVOS Á PERSOA PARTICIPANTE

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF
DATOS DA PERSOA PARTICIPANTE

SITUACIÓN LABORAL Marque a opción máis axeitada (só unha)

Desempregado

Desempregado de longa duración (6 ou máis meses para menores de 25 anos, 12 ou máis meses 
para maiores de ou igual a 25 anos)

Inactivo integrado nos sistemas de educación ou formación

Inactivo NON integrado nos sistemas de educación ou formación

Con emprego, incluídos os traballadores por conta propia

IDADE Marque a opción máis axeitada (só unha)

Menor de 25 anos

De 25 a 54 anos

Maior de 54 anos

FORMACIÓN (1) Marque a opción máis axeitada (só unha)

Con estudos de ensino primario (CINE 1) ou secundario (CINE 2)

Co segundo ciclo de ensino secundario (CINE 3) ou con ensino postsecundario (CINE 4)

Con ensino superior ou terciario (CINE 5 a 8)

Ningún dos anteriores

Mediante este documento declara que a situación anterior ao comezo da participación na actividade é a seguinte:
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ANEXO V 
(continuación)

DESFAVORECIDOS (2) Respostas

De orixe estranxeiro ou inmigrantes SI NON N/C

Minorías étnicas SI NON N/C

Ten algunha discapacidade SI NON N/C

Outras persoas desfavorecidas SI NON N/C

Sen fogar ou afectado pola exclusión en canto a vivenda SI NON N/C

Vive nun núcleo de poboación inferior a 5.000 habitantes SI NON N/C

(1) Definicións: 
CINE 1: educación primaria obrigatoria 
CINE 2: educación secundaria obrigatoria 
CINE 3: bacharelato, ciclo formativo de grao medio, curso de acceso a ciclo formativo de grao medio 
CINE 4: certificado de profesionalidade nivel 3 
CINE 5-8: ciclo formativo de grao superior, estudos superiores de ensinanzas artísticas ou universitarias (licenciado, grao, máster, doutor) 
  
(2) Cubrir estes datos será de carácter opcional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e 
contidos da carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do 
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos
As administracións públicas, no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á 
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros 
dereitos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na 
normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección 
de datos e máis información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste 
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

C
V

E
-D

O
G

: s
uq

df
jm

1-
2p

k6
-iv

q4
-a

it9
-3

nd
v5

3n
az

hv
6


		2018-10-30T13:58:52+0100




