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RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(A cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Resolución do 19 de decembro de 2008, da Secretaría Xeral de Emigración, pola
que se establecen subvencións para o desenvolvemento de accións formativas
ligadas á inserción laboral destinadas a persoas retornadas e inmigrantes e se
procede á súa convocatoria.

Secretaría Xeral de Emigración
Rúa dos Basquiños, 2
15704 Santiago de Compostela

de 200de,
Lugar e data

ANEXO I

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE
SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS FORMATIVAS

LIGADAS Á INSERCIÓN LABORAL DESTINADAS A PERSOAS RETORNADAS E
INMIGRANTES

PR906A

PRESIDENCIA
Secretaría Xeral de Emigración

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA ENTIDADE SOLICITANTE
NOME DA ENTIDADE OU RAZÓN SOCIAL CIF

ENDEREZO PRINCIPAL PROVINCIA CONCELLO

LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL TELÉFONO / FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO Nº ASOCIADOS Nº DE REXISTRO DA ENTIDADE

DATOS DO/DA REPRESENTANTE
PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME NIF

CARGO NA ENTIDADE SOLICITANTE ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

PROVINCIA CONCELLO CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE ENDEREZO ELECTRÓNICO TELÉFONO FAX

PROXECTO FORMATIVO: ACCIÓNS FORMATIVAS E SUBVENCIÓN SOLICITADA:
DENOMINACIÓN ACCIÓNS FORMATIVAS CUSTO TOTAL ACHEGA DA ENTIDADE SUBVENCIÓN SOLICITADA (*)

TOTAIS

DECLARA QUE:

A entidade que representa reúne todos e cada un dos requisitos exixidos no artigo 2º da resolución de convocatoria.
Son certos todos os datos que constan nesta solicitude e nos documentos que se achegan con ela.

A dita entidade non incorre en ningunha das circunstancias e prohibicións para obter a condición de beneficiaria de subvencións enumeradas nos puntos 2 e 3
do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Sométese ás normas da convocatoria, a facilitar a información e documentación que se solicite, se é o caso, e a permitir e facilitar o labor do persoal
encargado de avaliar a solicitude.

E, SOLICITA:
Que lle sexa concedida a subvención solicitada para a realización das accións formativas sinaladas e que se describen na memoria explicativa.

a)
b)
c)

d)

(* ) O importe ten que ser inferior ao 100% do custo total da actividade para a que se solicita subvención.

Quen abaixo asina DECLARA QUE: presta expresamente o seu consentimento para que, de acordo co establecido nos puntos 3 e 4 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 artigos 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
resolución 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.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que os datos persoais recollidos nesta solicitude
serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro, no enderezo que figura ao pé desta solicitude.
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ANEXO II

ENTIDADE CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

PR906A

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (artigo 7º)
(INDICAR CUN -X- A QUE SE PRESENTA)

Acreditación da identidade da persona asinante da solicitude.

Acreditación da capacidade de representación do asinante da solicitude presentada pola entidade.

Fotocopia cotexada dos estatutos da entidade debidamente legalizados.

Acreditación do requisito de inscrición da entidade no rexistro correspondente ou, se é o caso, certificación do
depósito dos estatutos e de adquisición de personalidade xurídica expedida pola oficina pública correspondente.

Fotocopia cotexada da tarxeta de identificación fiscal.

Declaración de axudas solicitadas e/ou concedidas para a mesma finalidade, procedentes doutras administracións
públicas, Unión Europea ou calquera outro ente público ou privado, ou, de ser o caso, unha declaración de que non
se solicitaron nin percibiron outras axudas ou subvencións segundo modelo recollido no anexo III.

Ficha de solicitude de transferencia bancaria segundo o modelo do anexo IV.

Memoria da entidade xustificativa da implantación, experiencia e especialización da entidade, debidamente asinada
e coa estrutura e contido mínimo que se recolle no modelo anexo V.

Memoria explicativa das accións formativas para as que se solicita subvención, con indicación do orzamento
desagregado de gastos e  fontes de financiamento, debidamente asinada e de acordo coa estrutura e contido mínimo
que se recolle no modelo anexo VI.

Se é o caso, documentos xustificativos da previsión de obxectivos de inserción laboral presentada para os efectos do
sinalado no apartado d) do artigo 5º, (indicar cales):

Declaración expresa de non estar incursos nas circunstancias e prohibicións para obter a condición de beneficiario
sinaladas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (artígo 6º)

O prazo para a presentación de solicitudes será de 31 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación da
resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia. No caso de que o último día coincida en sábado ou día inhábil,
o prazo de presentación de solicitudes rematará o día hábil seguinte.
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ANEXO IV

FICHA SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
TITULAR DA CONTA CIF

ENDEREZO SOCIAL PROVINCIA CONCELLO

LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL TELÉFONO FAX

CERTIFICO:

Que os datos arriba reflectidos son correctos e corresponden ao titular e ao número de conta que se facilita para transferencia.

Sinatura e selo da entidade financeira

de 200de,
Lugar e data

DÍXITOS DE CONTROLCÓDIGO DO BANCO CÓDIGO SUCURSAL CÓDIGO CONTA CORRENTE

NOME DA ENTIDADE FINANCEIRA

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS FORMATIVAS

LIGADAS Á INSERCIÓN LABORAL DESTINADAS A PERSOAS RETORNADAS E
INMIGRANTES

PR906A

ANEXO III

DECLARACIÓN DAS AXUDAS SOLICITADAS OU CONCEDIDAS PARA A MESMA FINALIDADE DAS
DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMPETENTES

DON / DONA DNI / PASAPORTE

EN NOME E REPRESENTACIÓN DA ENTIDADE NIF

CARGO NA ENTIDADE SOLICITANTE

DECLARA:

Que nas datas que a continuación se relacionan presentou as solicitudes ou, de ser o caso, fóronse concedidas as seguintes
axudas para a mesma finalidade.

Non ter solicitada nin, en consecuencia, concedida, ningunha axuda para a mesma finalidade.

ORGANISMO, ENTE OU SOCIEDADE PÚBLICA A QUEN LLE FOI
SOLICITADA A AXUDA TIPO DE AXUDA DATA DE

SOLICITUDE
DATA DE

CONCESIÓN CONTÍA

Sinatura do/da solicitante

de 200de,
Lugar e data

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS FORMATIVAS

LIGADAS Á INSERCIÓN LABORAL DESTINADAS A PERSOAS RETORNADAS E
INMIGRANTES

PR906A
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ANEXO V

MEMORIA DA ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE

FORMA XURÍDICA DATA DA CONSTITUCIÓN LEGAL

ÁREA DE ACTUACIÓN ÁMBITO TERRITORIAL

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

ESTRUTURA E CONTIDO MÍNIMO

Nivel asociativo no ámbito galego (explicación da composición social da entidade en Galicia, con indicación, de
ser o caso, das actividades sectoriais a que se dedican as asociacións,  empresas, patróns... - (que a integran). E,
cando se trate de organizacións profesionais ou sindicatos, nivel de representatividade no ámbito da Comunidade
Autónoma.

Federacións, confederacións, organismos ou entidades das que forman parte.

Programas de integración laboral dirixidos a persoas retornadas e inmigrantes realizados no ano 2007
(denominación, fontes de financiamento, principais características, ámbito xeográfico, duración, número de
destinatarios, e, de ser o caso, resultados de inserción laboral acadados).

Fins sociais relacionados co obxecto da convocatoria.

Implantación territorial no ámbito de Galicia (delegacións ou sedes no ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia, con indicación de localidade e provincia).

Outros datos ou actividades de interese desenvolvidas pola entidade en relación coa materia obxecto de
subvención.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Sinatura do/da solicitante

de 200de,
Lugar e data

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS FORMATIVAS

LIGADAS Á INSERCIÓN LABORAL DESTINADAS A PERSOAS RETORNADAS E
INMIGRANTES

PR906A
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ANEXO VI

MEMORIA EXPLICATIVA DO PROXECTO FORMATIVO

NOME DA ENTIDADE

FORMA XURÍDICA DATA DA CONSTITUCIÓN LEGAL

ÁREA DE ACTUACIÓN ÁMBITO TERRITORIAL

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

ESTRUTURA E CONTIDO MÍNIMO

Orzamento desagregado de gastos e fontes de financiamento  e  con expresión dos fondos achegados pola
entidade.

Obxectivos xerais do proxecto formativo.

Relación numerada das accións formativas incluídas no proxecto, indicando o número de cursos que se van
impartir en cada unha delas.

Descrición do contido e xustificación do proxecto formativo

Recursos humanos e medios materiais e técnicos  que se van utilizar para o desenvolvemento do proxecto
formativo especificando as tarefas do persoal que participará no desenvolvemento do proxecto (no caso de ter
previsto a subcontratación parcial da  actividade deberá xustificarse a súa necesidade).

Descrición separada de cada unha das accións formativas co seguinte detalle:

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Custo da acción formativa e custo medio por alumno.

Localidade/es e datas de realización.

Metodoloxía e recursos (calendario e duración, programa formativo e módulos  - teóricos e prácticos-,
perfil do persoal técnico e docente, sistema de selección de participantes,  concordancia da especialidade
formativa coas posibilidades de colocación, sistema de avaliación e control, medios técnicos, materiais
didácticos...).

Denominación da acción formativa.

Perfil dos destinatarios (colectivo ao que vai dirixido, nº de alumnos por curso, o tratamento de xénero...).

Obxectivos de inserción laboral en ocupacións relacionadas coa formación impartida (cuantificación e
xustificación da previsión de obxectivos  - artigos 5 apdo d-, con indicación, se é o caso, dos documentos
que se achegan para o dito fin).

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Sinatura do/da solicitante

de 200de,
Lugar e data

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS FORMATIVAS

LIGADAS Á INSERCIÓN LABORAL DESTINADAS A PERSOAS RETORNADAS E
INMIGRANTES

PR906A
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ANEXO VII

RELACIÓN NUMERADA DE FACTURAS

Entidade:

PERIODO DA DOCUMENTACIÓN - Entre o e o

Nº ORDE
Nº FACTURA OU

DOCUMENTO
EQUIVALENTE

DATA DA
FACTURA RAZÓN SOCIAL - PROVEDOR IMPORTE DA

FACTURA
DATA DE

PAGAMENTO CONCEPTO

TOTAL

NÚMERO DE PÁXINA

FONTES FINANCIAMENTO PROXECTO FORMATIVO% E CONTÍA IMPUTADA AO
PROXECTO FORMATIVO

%
IMPUTADO

CONTÍA IMPUTADA AO
PROXECTO FORMATIVO

IMPORTE IMPUTADO
Á SUBVENCIÓN

IMPORTE IMPUTADO
 A OUTRAS ACHEGAS

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS FORMATIVAS LIGADAS Á INSERCIÓN LABORAL
DESTINADAS A PERSOAS RETORNADAS E INMIGRANTES PR906A

Resolución do 19 de decembro de 2008,
da Secretaría Xeral de Emigración, pola
que se convoca e se regula para o ano
2009 o programa de axudas para a parti-
cipación en actividades de campamentos e
campos de traballo dirixidos a mozos e
mozas de orixe galega ou descendentes de
galegos e que residan no exterior.

O Estatuto de autonomía de Galicia establece, no
título preliminar, no seu artigo 7, o dereito das
comunidades galegas de fóra de Galicia a colaborar
e compartir a vida social e cultural do pobo galego.

Á Secretaria Xeral de Emigración, órgano depen-
dente da Presidencia da Xunta de Galicia, corres-
póndenlle, entre outras, as competencias en materia
de desenvolvemento da Lei 4/1983, do 15 de xuño,
de recoñecemento da galeguidade, as relacións coas
comunidades galegas no exterior así como a progra-
mación de actividades dirixidas á promoción e difu-
sión da cultura galega e ao recoñecemento da reali-
dade actual de Galicia no exterior.

A Secretaría Xeral de Emigración ten coma un dos
seus obxectivos promover a participación da colecti-
vidade galega no exterior na nosa vida cultural e
social, o desenvolvemento de actividades culturais,
de accións solidarias e tempo libre dirixidas á
xuventude do exterior, así como o fomento da parti-

cipación dos mozos e mozas descendentes de gale-
gos nos programas e servizos a favor da xuventude.

Para acadar esta finalidade cóntase coa colabora-
ción da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
da Xunta de Galicia a través da súa Dirección Xeral
de Xuventude e Solidariedade.

No anteproxecto de Lei de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma para o ano 2009, aprobado
polo Consello da Xunta de Galicia con data do 16
de outubro de 2008, na aplicación orzamentaria
04.50.312C.226.07, existe partida orzamentaria
para as axudas que se establecen nesta resolución,
resérvase para tal efecto un crédito de 449.000
euros.

En virtude do exposto, e no exercicio das compe-
tencias atribuídas no Decreto 44/2006, do 2 de mar-
zo, e de acordo co establecido na Lei 4/1983, do 15
de xuño, de recoñecemento da galeguidade e en uso
das facultades que a Secretaría Xeral de Emigración
ten atribuídas, logo de informe da Asesoría Xurídica
e da Intervención Delegada deste órgano,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

1. Esta resolución ten por obxecto convocar as axu-
das correspondentes ao programa de actividades de




