ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR923E

SOLICITUDE

PROGRAMA DE ESCOLAS ABERTAS PARA PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DAS
ENTIDADES GALEGAS DO EXTERIOR
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

PAÍS

TELÉFONO MÓBIL

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

NACIONALIDADE

TELÉFONO

NIF OU EQUIVALENTE

DATA DE NACEMENTO

CORREO ELECTRÓNICO

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberase acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF OU EQUIVALENTE

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 efectúen 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

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

PAÍS

DATOS DA ENTIDADE EN QUE COLABORA A PERSOA SOLICITANTE
NOME DA ENTIDADE/RAZÓN SOCIAL

NIF OU EQUIVALENTE

OBRADOIROS QUE SE SOLICITAN
Gaita tradicional galega

Percusión tradicional galega

Confección de traxe tradicional galego

Baile tradicional galego

Canto popular e pandeireta

Formación de persoal directivo

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

PREFERENCIA PARA O REGRESO (estadía por conta do solicitante)
1. O/a solicitante desexa regresar ao rematar a actividade.
2. O/a solicitante desexa quedar unha quincena en Galicia logo de rematar a actividade.
3. O/a solicitante desexa quedar un mes en Galicia logo de rematar a actividade.

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. 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.
5. 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.
6. Que se compromete a transmitir os coñecementos adquiridos no seo da entidade en que imparte ensino durante, como mínimos, dous anos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA SE PRESENTOU CON ANTERIORIDADE
Currículo da persoa aspirante.
Unha fotografía tamaño carné.
Ficha da entidade colaboradora. Anexo II debidamente cuberto e asinado.
Para os obradoiros de gaita, baile, percusión, canto popular e pandeireta e confección de traxe tradicional:
Gravación en vídeo dixital da persoa aspirante.
Certificación da entidade que acredite que ten grupo de baile ou música debidamente constituído e cun funcionamento ininterrompido,
como mínimo, durante catro anos, só no caso de solicitude de obradoiro de traxe tradicional galego (anexo III).
Certificación da entidade que acredite a experiencia en corte e confección de traxe tradicional galego.
Certificación da entidade que acredite o número de alumnos que compoñen a escola ou grupo de baile, gaita ou canto e percusión, só no
caso de solicitude dos obradoiros de baile, de gaita, de canto popular e pandeireta e de percusión (anexo IV).
Para os obradoiros de persoal directivo:
Certificación da entidade de que a persoa solicitante pertenceu á xunta directiva durante, polo menos, un ano con anterioridade á data da
convocatoria (anexo II).
Copia da acta de nomeamento como membro da xunta directiva da persoa solicitante.
Acreditación de que colabora nalgún programa de xuventude xestionado pola Secretaría Xeral da Emigración.
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Documentación identificativa da persoa solicitante, no caso de non
dispor de DNI/NIE.
Documentación identificativa da entidade en que exerce as súas
funcións.
Copia do título oficial de corte e confección.

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI da persoa solicitante, de ser o caso.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

ANEXO I
(continuación)

Autorizo para que se me remita información doutros programas ou futuras accións promovidas pola Secretaría Xeral da Emigración.

SI

NON

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 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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existiren 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
Resolución do 5 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se convoca o Programa de escolas abertas destinado
a persoas directivas e responsables de impartir docencia nas entidades galegas e a persoas galegas residentes fóra de Galicia para o ano 2019
(códigos de procedemento PR923E e PR923H).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Emigración

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II

FICHA DA ENTIDADE COLABORADORA QUE CERTIFICA
DATOS DA ENTIDADE COLABORADORA
RAZÓN SOCIAL

NIF OU EQUIVALENTE

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberase acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF OU EQUIVALENTE

CERTIFICO que a persoa solicitante
É RESPONSABLE DE IMPARTIR DOCENCIA nesta entidade na seguinte modalidade:
Gaita tradicional galega

Percusión tradicional galega

Baile tradicional galego

COLABORA COA ENTIDADE NA CONFECCIÓN DE TRAXE TRADICIONAL GALEGO
PERTENCE Á XUNTA DIRECTIVA DA ENTIDADE DURANTE O ANO ANTERIOR Á DATA DA CONVOCATORIA

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Emigración

de

de

Canto popular e pandeireta

ANEXO III

CERTIFICACIÓN DA ENTIDADE DE QUE DISPÓN DE GRUPO DE BAILE OU MÚSICA DEBIDAMENTE CONSTITUÍDO
(só no caso de solicitude de taller de confección de traxe tradicional galego)

DATOS DA ENTIDADE GALEGA COLABORADORA DAS ESCOLAS ABERTAS
RAZÓN SOCIAL

NIF OU EQUIVALENTE

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberase acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

CONVOCATORIA
Programa de escolas abertas presenciais destinadas ás comunidades galegas no exterior
Quen asina abaixo CERTIFICA que a entidade indicada no recadro anterior dispón de:
Grupo de baile

cun funcionamento ininterrompido de

anos

Grupo de música

cun funcionamento ininterrompido de

anos

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

NIF OU EQUIVALENTE

ANEXO IV

CERTIFICACIÓN DO NÚMERO DE ALUMNOS/AS QUE COMPOÑEN A ESCOLA OU GRUPO DE BAILE, GAITA OU CANTO E
PERCUSIÓN DA ENTIDADE
(só no caso de solicitudes de obradoiros de baile, de gaita, de canto popular e pandeireta e de percusión)

DATOS DA ENTIDADE GALEGA COLABORADORA DAS ESCOLAS ABERTAS
RAZÓN SOCIAL

NIF OU EQUIVALENTE

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberase acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

CONVOCATORIA
Programa de escolas abertas presenciais destinadas ás comunidades galegas no exterior
Quen asina abaixo CERTIFICA que a entidade indicada no recadro anterior dispón de:
Escola de baile

Nº de alumnos/as:

Nome:

Escola de gaita

Nº de alumnos/as:

Nome:

Escola de canto e percusión

Nº de alumnos/as:

Nome:

Grupo de baile

Nº de alumnos/as:

Nome:

Grupo de gaita

Nº de alumnos/as:

Nome:

Grupo de canto e percusión

Nº de alumnos/as:

Nome:

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

NIF OU EQUIVALENTE

