ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED301C

SOLICITUDE

AUTORIZACIÓN DE CENTROS PRIVADOS PARA IMPARTIR ENSINANZAS ARTÍSTICAS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por cualquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.gal
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada
Ao elixir esta modalidade de notificación vostede autoriza a alta no Sistema Notific@.
Os avisos da posta á disposición da notificación enviaranse ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS DO CENTRO
DENOMINACIÓN

ENDEREZO

CP

PROVINCIA

ENSINANZAS PARA AS QUE SOLICITA A AUTORIZACIÓN (indique o número de postos escolares)
POSTOS ESCOLARES
ELEMENTAIS DE MÚSICA
PROFESIONAIS DE MÚSICA
ELEMENTAIS DE DANZA
PROFESIONAIS DE DANZA

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

ANEXO I
(continuación)

ENSINANZAS PARA AS QUE SOLICITA A AUTORIZACIÓN (indique o número de postos escolares) (continuación)
CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO E/OU ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
POSTOS ESCOLARES

DENOMINACIÓN DO CICLO OU DA ENSINANZA ARTÍSTICA SUPERIOR

OUTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN A NOVA AUTORIZACIÓN

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Non estar incursa en ningunha das incompatibilidades previstas no artigo 3 do Decreto 253/1995, do 29 de setembro, sobre autorización de
centros docentes privados para impartir ensinanzas artísticas (DOG nº 196, do 11 de outubro).

COMPROBACIÓN DE DATOS
As informacións relacionadas serán obxecto de consulta electrónica por parte desta Administración. Só no caso de denegación expresa as
persoas interesadas deberán achegar os documentos acreditativos das informacións necesarias para a tramitación do procedemento.
AUTORIZO

DENEGO

Acreditación da identidade da persoa solicitante.
Acreditación da identidade da persoa representante.

DOCUMENTACIÓN PARA A TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO
Copia do título xurídico xustificativo da posibilidade de utilizar os inmobles afectados.
Copia dos planos das instalacións con especificación dos m2 e uso de cada dependencia, cando non sexa necesario realizar obras.
Copia do proxecto de obras de construción ou acondicionamento das instalacións, cando sexa necesaria a súa realización.
Relación do profesorado con indicación da titulación e a súa xustificación documental ou, se é caso, escrito comprometéndose a entregar
esta documentación antes do comezo das actividades docentes.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

ANO

Copia do documento acreditativo da representación, se é o caso
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante
o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educación@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Real decreto 303/2010, do 15 de marzo, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que imparten as ensinanzas artísticas
reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE nº 86, do 9 de abril).
Decreto 253/1995, do 29 de setembro, sobre autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas artísticas (DOG nº 196,
do 11 de outubro).
Orde do 5 de decembro de 1995, pola que se desenvolve o Decreto 253/1995, do 29 de setembro (DOG nº 27, do 7 de febreiro de 1996).
Orde do 22 de setembro de 2016 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de
prazo aberto da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data

,

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

