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Persoas afectadas: os solicitantes das vivendas en
aluguer.
Procedemento de recollida de datos: mediante os
impresos oficiais, en formato de papel, que presentan
os propios interesados.
Estrutura básica dos ficheiros e tipo de datos de
carácter persoal recollidos neles: os datos de carácter
persoal están contenidos en ficheiros mixtos, de carácter automatizado e de papel, e serán os seguintes:
-Nome e apelidos.
-DNI.
-Data de nacemento.
-Domicilio.
-Teléfono.
-Datos relativos a facenda pública: nivel de rendas
de estar ao día coas obrigas tributarias.
-Datos retativos a infraccións penais: violencia de
xénero.
-Datos relativos á Seguridade Social: datos relativos
a estar ao día coas obrigas á Seguridade Social e relativos a pensións que cobre o solicitante.
-Datos relativos á percepción polo interesado de
renda de integración social de Galicia.
-Datos de empadroamento.
-Datos relativos a familia numerosa.
-Datos relativos a saúde: discapacidade.
Cesións de datos: non se prevén.
Órganos da Administración responsables dos
ficheiros: Secretaría Xeral.
Servizos ou unidades ante os cales se poden exercer
os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición: Secretaría Xeral, Área Central s/n. Polígono das Fontiñas. Santiago de Compostela (A Coruña).
Medidas de seguridade: nivel alto.

Orde do 5 de outubro de 2007 pola que se
modifica a do 30 de agosto pola que se
establecen as bases reguladoras e se convoca a concesión de bolsas para o acceso
en aluguer a vivenda para estudantes de
ciclos formativos da formación profesional
inicial.
Con data do 6 de setembro de 2007 publicouse no
Diario Oficial de Galicia a Orde do 30 de agosto de
2007 pola que se establecen as bases reguladoras e se
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convoca a concesión de bolsas para o acceso en aluguer a vivenda para estudantes de ciclos formativos
da formación profesional inicial.
Esta orde, no seu artigo 3 establece como requisito
ter aprobadas todas as materias ou módulos do curso
2006-2007 na convocatoria de xuño. Así mesmo, no
seu artigo 6, establece que o prazo de presentación de
solicitudes será dun mes natural contado desde o día
seguinte ao de publicación desta orde no DOG.
Tendo en conta as solicitudes presentadas enténdese oportuno modificar estes aspectos.
Por outra banda, clarifícase o modo en que se poderán acreditar os ingresos no caso de que non presentasen a declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas.
Por todo o exposto, e de conformidade co artigo 78
do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e no uso das facultades
que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,
DISPOÑO:
Artigo único.-Modificar a Orde do 30 de agosto de
2007 pola que se establecen as bases reguladoras e se
convoca a concesión de bolsas para o acceso en aluguer a vivenda para estudantes de ciclos formativos
da formación profesional inicial.
Un.-Modifícase o artigo 3 b), no senso de que onde
se indica «xuño» hai que engadir «ou setembro».
Dous.-Engádeselle un punto 5 ao artigo 4 co seguinte texto:
«Se non se presentase a declaración da renda, por
non estar obrigado a iso, a acreditación dos seus
ingresos familiares efectuarase mediante declaración
responsable, sen prexuízo da comprobación administrativa».
Tres.-Modifícase o artigo 6 que queda redactado
segundo o seguinte teor:
«Amplíase o prazo de presentación de solicitudes
inicialmente concedido por un mes natural máis contado desde o mesmo día da publicación desta orde».
Catro.-Publícase novamente o modelo de solicitude
como anexo a esta orde.
Disposición derradeira
Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2007.
Teresa Táboas Veleiro
Conselleira de Vivenda e Solo
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CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
Dirección Xeral de Fomento
e Calidade da Vivenda

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

BOLSA PARA O ACCESO EN ALUGUER A VIVENDA PARA ESTUDANTES
DE CICLOS FORMATIVOS DA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL

DOCUMENTO

VI440C

SOLICITUDE

DATOS PERSOAIS DO/A SOLICITANTE
NOME E APELIDOS

DNI

ENDEREZO

PROVINCIA

LOCALIDADE

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

FAX

TELÉFONO

E, na súa representación
NOME E APELIDOS

DNI

ENDEREZO

PROVINCIA

LOCALIDADE

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

FAX

EXPOÑO:
Que cumpro os seguintes requisitos:
- Ter empadroamento durante os dous últimos anos nunha localidade que diste máis de 60 quilómetros do centro de ensino.
- Ter aprobadas todas as materias ou módulos do curso 2006-2007 na convocatoria de xuño ou setembro.
- Os ingresos anuais, calculados segundo se indica no artigo 4º da orde, non poderán superar os 20.000 euros. E no caso de que o solicitante
non estea integrado nunha unidade familiar e tampouco dependa de ningunha unidade familiar os ingresos anuais non poderán ser inferiores
a 4.000 euros nin superiores aos 20.000 euros.
- Ter feita a matrícula para un curso completo de ciclo formativo de formación profesional polo réxime ordinario para o curso 2007-2008
nalgún centro da Comunidade Autónoma galega e non dispor de praza nun centro máis próximo.
- Non estar matriculado/a só no módulo de formación en centros de traballo.
- Non ter praza nun centro residencial docente.
SOLICITO:
A bolsa para o acceso en aluguer a vivenda por estudantes de ciclos formativos da formación profesional inicial.
DECLARO:
Que todos os datos que figuran neste impreso son certos.
CONSINTO:
A inclusión e publicidade no rexistro de axudas, subvencións e convenios e de sanción da Xunta de Galicia dos datos relevantes referidos á
bolsa que perciba, así como as sancións impostas, de ser o caso.
Quen abaixo asina DECLARA QUE:
Presta expresamente o seu consentimento á Consellería de Vivenda e Solo para que, de acordo co establecido nos puntos 3º e 4º 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 arts. 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 contía e a súa finalidade, na forma que determine o
órgano competente.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 30 de agosto de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras e se
convoca a concesión de bolsas para o acceso en aluguer a vivenda para
estudantes de ciclos formativos da formación profesional inicial.
Orde do 5 de outubro de 2007 pola que se modifica a Orde do 30 de agosto de
2007 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca a concesión de
bolsas para o acceso en aluguer a vivenda para estudantes de ciclos formativos
da formación profesional inicial.

(Para cubrir pola Administración)

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______
DATA DE EFECTOS
REVISADO E CONFORME

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/ REPRESENTA

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______
Lugar e data

,

de

de 200
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DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR XUNTO COA SOLICITUDE
A) Fotocopia compulsada do DNI do/a solicitante.
.B) Certificación de titularidade de conta bancaria
C) Certificado de empadroamento acreditativo da residencia dos dous últimos anos.
D) Declaración responsable da unidade familiar e autorización para solicitar por vía telemática as acreditacións
relativas a ingresos e débedas dos outros membros da unidade familiar.
E) Libro de escolaridade ou certificación académica en que conste ter superadas todas as materias ou módulos do curso
2006-2007 na convocatoria de xuño.
F) A matrícula aprobada para un ciclo formativo de formación profesional no curso 2007-2008.
G) Declaración responsable de non ter praza en ningún centro máis próximo do seu domicilio para cursar o ciclo
formativo que desexa e de non ter praza nun centro residencial docente.
H) Declaración do conxunto de todas as subvencións solicitadas ou concedidas, para as actuación obxecto desta
solicitude, das administración públicas ou doutros entes públicos

A presentación desta solicitude comportará a autorización do/a solicitante para que o órgano docente obteña de forma directa a
acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa comunidade autónoma e coa Seguridade Social, a través
de certificados telemáticos, polo que queda liberado de achegar a correspondente certificación.

D/Dona
provisto de documento nacional de identidade nº
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE:
Non teño praza en ningún centro máis próximo do meu domicilio para cursar o ciclo formativo que desexo.
Non teño praza en ningún centro residencial docente.
Lugar e data

,

de

de 200

Asdo.

D/Dona
provisto de documento nacional de identidade nº
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE:
Non teño concedida ou solicitada ningunha subvención para as actuación obxecto desta solicitude, das
administracións públicas ou doutros entes públicos.
As subvencións concedidas ou solicitadas para as actuacións obxecto desta solicitude, das administracións
públicas ou doutros entes públicos son as seguintes:
Lugar e data

,

Asdo.

de

de 200

APELIDOS E NOME

DNI/NIF (2)

ESTADO CIVIL (3)

PERSOA CON
DISCAPACIDADE (4)

INGRESOS DECLARADOS NO
ESTRANXEIRO (5) (SI/NON)

SINATURA DO QUE
AUTORIZA: (6)

,

de

de 200

EXEMPLO PARA CUBRIR O IMPRESO: solicitante, cónxuxe, fillo, nai, pai...
Deberán presentar as fotocopias do DNI/NIF dos compoñentes da unidade famililiar maiores de 18 anos ou dos menores no caso de que perciban ingresos propios.
S (solteiro/a), C (casado/a), V(viúvo/a), D (divorciado/a), S.L. (separado/a legalmente), P.F. (parella de feito legalmente recoñecida).
Enténdense por persoas con discapacidade as comprendidas no artigo 1.2º da Lei 51/2003 e deberá acreditarse esta circunstancia mediante o correspondente certificado.
Neste caso teranse que acreditar os ingresos autenticados pola agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.
A sinatura implica que se autoriza a Consellería de Vivenda e Solo para a obtención telemática das acreditacións relativas aos datos persoais de ingresos e débedas
necesarios en función da normativa reguladora das axudas e subvencións, e para os únicos efectos de recoñecemento, seguimento e control da bolsa en materia de vivenda
que se solicita.
Autorización que poderá ser revogada en calquera momento mediante escrito dirixido á Consellería de Vivenda e Solo. Para os menores considerarase a autorización no
caso de que asinen os seus representantes legais.
Os membros da unidade familiar maiores de 18 anos ou solicitantes que non asinen esta autorización deberán achegar directamente os certificados requiridos no impreso de
solicitude das axudas.
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Asdo.

Lugar e data

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

* A unidade familiar tal e como resulta definida polas normas reguladoras do IRPF está composta por: a) cónxuxes non separados legalmente e os fillos menores de idade ou maiores
incapacitados xudicialmente ou coa patria potestade prorrogada. b) Pai ou nai solteiro/a, viúvo/a, divorciado/a ou separado/a legalmente e os fillos menores que con el ou ela
convivan, así como os fillos maiores incapacitados ou coa patria potestade prorrogada. As referencias á unidade familiar para os efectos de ingresos fanse extensivas ás persoas que
non estean integradas nunha unidade familiar, así como ás parellas de feito recoñecidas legalmente segundo a normativa establecida ao respecto

PARENTESCO (1)

Declaro que son certos os datos desta declaración e que a unidade familiar está composta polos membros que se reflicten neste escrito.
En aplicación do artigo 95.1º k) da Lei 58/2003, xeral tributaria, e exclusivamente para os efectos de recoñecemento, seguimento e control da bolsa que se solicita no impreso a que se xunta este
documento, os asinantes autorizamos a Consellería de Vivenda e Solo para a obtención telemática das acreditacións relativas aos datos persoais de ingresos e débedas necesarios en función da
normativa reguladora das axudas e subvencións.
A Consellería de Vivenda e Solo tramitadora do expediente de solicitude de bolsa poderá solicitar á vista desta declaración calquera outra documentación que considere necesaria para a acreditación
dos datos achegados e que resulte necesaria para a resolución do expediente.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DA COMPOSICIÓN DA UNIDADE FAMILIAR PARA OS EFECTOS DA SOLICITUDE DA BOLSA PARA VIVENDA E AUTORIZACIÓN PARA
SOLICITAR POR VÍA TELEMÁTICA AS ACREDITACIÓNS RELATIVAS A INGRESOS E DÉBEDAS.*
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