
ANEXO I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DIRIXIDOS Á REDUCIÓN  
DO ABANDONO ESCOLAR NOS CONCELLOS DE GALICIA PARA O ANO 2012

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

ED533A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Programa financiado polo MECD 

 

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

ENTIDADE Nº REXISTRO ASOCIACIONS CIF

ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL ENDEREZO ELECTRÓNICO

CÓDIGO CONTA CORRENTE CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL

SI NON

ENTIDADE BANCARIA

DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DNI

DATOS DA PERSOA RESPONSABLE DO PROGRAMA NA ENTIDADE SOLICITANTE

PERSOA DE CONTACTO

TELÉFONO ENDEREZO ELECTRÓNICO

SOLICITA: 
Acollerse á convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar nos concellos de 
Galicia para o ano 2012.

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (*)
Declaración responsable de non estar incursa en ningunha das prohibicións para a obtención de subvencións recollidas no artigo 10 da 
Lei 9/2007, do 7 de xuño, de subvencións de Galicia.

Declaración responsable de cumprimento das obrigas exixidas polo artigo 11 da Lei 9/2007, do 7 de xuño, de subvencións de Galicia.

Proxecto e fichas das actividades para as cales solicita a subvención.

Acreditación da personalidade e o apoderamento suficiente e subsistente de quen actúa en nome e representación da entidade 
solicitante. 

Certificado en que se recolla o acordo do órgano municipal competente de solicitar as subvencións previstas nesta orde.

Declaración de non ter solicitado ou percibido outras subvencións ou ingresos para a mesma finalidade (anexo IV).

Declaración en que conste o conxunto das axudas solicitadas ou percibidas para a mesma finalidade para a cal solicita a subvención 
(anexo IV). 

* Sinale cun X o que proceda

De conformidade cos puntos 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto 
no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais 
da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, AUTORIZO EXPRESAMENTE a Consellería de Educación e O.U. para a publicación no Diario Oficial de Galicia, na 
súa páxina web oficial e nos rexistros públicos correspondentes, dos datos de carácter persoal que exixen as citadas normas, referidos tanto á información sobre as 
axudas concedidas como ás sancións que, como consecuencia delas, puidesen impoñerse.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do _____________________ de 2012 pola que se establecen as bases e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para o 
desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar nos concellos de Galicia para o ano 2012

SINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE

, de de

LUGAR E DATA
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DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE
Nº REXISTRO ASOCIACIONS
CIF
ENDEREZO
Domicilio social ou centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia / Domicilio social o centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Galicia
LOCALIDADE
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
TELÉFONO
TELÉFONO MÓBIL
ENDEREZO ELECTRÓNICO
CÓDIGO CONTA CORRENTE
CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL
ENTIDADE BANCARIA
DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
DNI
DATOS DA PERSOA RESPONSABLE DO PROGRAMA NA ENTIDADE SOLICITANTE
PERSOA DE CONTACTO
TELÉFONO
ENDEREZO ELECTRÓNICO
SOLICITA:
Acollerse á convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar nos concellos de Galicia para o ano 2012.
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (*)
* Sinale cun X o que proceda
De conformidade cos puntos 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, AUTORIZO EXPRESAMENTE a Consellería de Educación e O.U. para a publicación no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos correspondentes, dos datos de carácter persoal que exixen as citadas normas, referidos tanto á información sobre as axudas concedidas como ás sancións que, como consecuencia delas, puidesen impoñerse.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do _____________________ de 2012 pola que se establecen as bases e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar nos concellos de Galicia para o ano 2012
SINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE
,
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