ANEXO IV

COMUNICACIÓN DE DESISTENCIA DA SOLICITUDE/ACEPTACIÓN OU RENUNCIA Á AXUDA
BS321A - AXUDAS PARA FACILITAR A OBTENCIÓN DOS PERMISOS DE CONDUCIÓN CLASES B, C e D

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DESISTENCIA DA SOLICITUDE
DESISTE da solicitude presentada ao abeiro da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos
permisos de condución clases B, C e D á mocidade galega dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, e se procede
a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS321A).

ACEPTACIÓN OU RENUNCIA Á AXUDA CONCEDIDA
ACEPTA a subvención concedida ao abeiro da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención
dos permisos de condución clases B, C e D á mocidade galega dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, e
se procede a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS321A).
RENUNCIA a subvención concedida, ao abeiro da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención
dos permisos de condución clases B, C e D á mocidade galega dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, e
se procede a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS321A), deixando sen efectos a resolución recibida, polo seguinte
motivo:

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

de

de

