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Por iniciativa das correspondentes asociacións,
poderán ser declaradas de utilidade pública aquelas
que reúnan os requisitos establecidos no artigo 32
da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora
do dereito de asociacións.

O expediente foi instruído de conformidade co pre-
visto no Real decreto 1740/2003, do 19 de decem-
bro, sobre procedementos relativos a asociacións de
utilidade pública, e neste consta a documentación e
os informes previstos na citada norma.

O Decreto 157/2008, do 10 de xullo, sobre asun-
ción de funcións da administración do Estado tras-
pasadas á Comunidade Autónoma de Galicia,
mediante o Real decreto 1080/2008, do 30 de xuño,
en materia de declaración de utilidade pública de
asociacións, asigna estas funcións á Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,
establecendo que será competente para resolver o
procedemento de declaración de utilidade pública a
persoa titular da Consellería de Presidencia, Admi-
nistracións Públicas e Xustiza, logo da instrución do
procedemento polo órgano correspondente.

De conformidade co informe favorable de declara-
ción de utilidade pública, emitido polo instrutor do
expediente,

RESOLVO:

Declarar de utilidade pública as seguintes asocia-
cións inscritas no Rexistro Provincial de Asocia-
cións de Ourense:

Denominación Nº de rexistro
Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple,
Ela, Parkinsón y otras Enfermedades
Neurodegenerativas 1996/1673-1ª
Asociación do Centro de Desenvolvemento Rural
O Viso 1990/894-1ª

Contra esta orde que pon fin á vía administrativa,
pode interpoñerse recurso contencioso-administra-
tiovo ante a sala correspondente do Tribunal Supe-
rior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses,
de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-
administrativa, podendo interpoñer con carácter
potestativo recurso de reposición ante o mesmo órga-
no que ditou o acto, no prazo dun mes, segundo o
disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de

Resolución do 16 de marzo de 2010, da
Secretaría Xeral da Emigración, pola que
se establece e se regula o Programa de
escolas abertas presenciais 2010 destina-
das ás comunidades galegas no exterior.

O Estatuto de autonomía de Galicia no seu título
preliminar recoñécelles ás comunidades asentadas
fóra de Galicia o dereito a colaborar e compartir a
vida social e cultural do pobo galego. A Lei 4/1983,
do 15 de xuño, de recoñecemento da galeguidade,
determina que as comunidades galegas son entida-
des asociativas sen ánimo de lucro que teñen perso-
nalidade xurídica e o seu obxecto é o mantemento de
lazos culturais ou sociais con Galicia, a súa xente, a
súa historia, a súa lingua e cultura.

A Secretaría Xeral de Emigración configúrase
como o órgano superior da Administración da comu-
nidade autónoma a que lle corresponden as compe-
tencias en materia de desenvolvemento da
Lei 4/1983, do 15 de xuño, de recoñecemento da
galeguidade, relacións coas comunidades galegas no
exterior e a confección e xestión dos programas de
formación ou especialización dirixidos ás comunida-
des galegas residentes no exterior.

Para avanzar no fomento da cultura galega nas
súas diferentes manifestacións artísticas e co fin de
promover a participación dos cidadáns galegos e
galegas e das comunidades en que se integran na
nosa vida cultural e social, faise necesario o deseño
e implantación dunha programación formativa de
carácter presencial que se desenvolverá durante o
vindeiro mes de xullo en Santiago de Compostela.

A especialización e a adquisición de novos coñe-
cementos e ferramentas nas distintas materias for-
mativas impartidas posibilitarán unha maior impli-
cación e colaboración da xuventude no seo das enti-
dades galegas do exterior, favorecendo deste xeito a
súa dinamización.

En virtude do exposto, e en exercicio das compe-
tencias atribuídas no Decreto 325/2009, do 18 de
xuño, de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, no Decre-
to 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
seu regulamento, na Lei 38/2003, do 17 de novem-
bro, xeral de subvencións, naqueles preceptos que
sexan básicos e na Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e

réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2010.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións

Públicas e Xustiza

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Orde do 5 de marzo de 2010 pola que se
declaran de utilidade pública diversas
asociacións.
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do procedemento administrativo común, e na norma-
tiva que a desenvolve, logo de informe da Asesoría
Xurídica e da Intervención Delegada deste órgano,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Convocatoria e bases reguladoras.

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as
bases polas que se rexerá a realización dos distintos
obradoiros de formación e especialización de carác-
ter presencial previstos dentro do Programa escolas
abertas 2010 e dirixidos ás comunidades galegas no
exterior e aos cidadáns galegos residentes fóra de
Galicia.

Estas bases, que se aproban expresamente nesta
resolución, son as establecidas no seu anexo I.

2. Así mesmo, é obxecto desta resolución a convo-
catoria dos obradoiros de formación e especializa-
ción para o ano 2010.

Artigo 2º.-Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será dun
mes contado desde o día seguinte á publicación des-
ta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Entenderase como último día do prazo o corres-
pondente ao mesmo ordinal do día da publicación.
Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase
prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no
mes do vencemento non houbese día equivalente ao
inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira
o último do mes.

Artigo 3º.-Desenvolvemento e aplicación.

O secretario xeral da Emigración poderá ditar
todas as resolucións que sexan precisas para o
desenvolvemento e aplicación desta convocatoria e
as súas bases reguladoras.

Artigo 4º.-Financiamento.

Trátase de axudas en especie e, consecuentemen-
te, non supoñen contabilización de gasto. Os servi-
zos que se prestan aos participantes nesta convoca-
toria serán obxecto de licitación, de acordo coa
Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sec-
tor público, e con cargo á aplicación orzamentaria
04.50.312C.226.07.-Actuacións derivadas da Lei de
galeguidade, dos orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o 2010, en que existe cré-
dito adecuado e suficiente, cun importe máximo de
200.000 €. O importe máximo previsto nesta convo-
catoria poderá incrementarse con base nos supostos
previstos na normativa de subvencións.

Artigo 5º.-Recursos.

Contra esta resolución cabe interpoñer potestati-
vamente recurso de reposición ante o mesmo órgano
que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do

día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.

Así mesmo, poderá interpoñerse recurso conten-
cioso-administrativo ante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados
a partir do día seguinte ao da publicación, de acor-
do co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, da
xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2010.

J. Santiago Camba Bouzas
Secretario xeral de Emigración

ANEXO I
Bases reguladoras para a realización dos obradoiros

programados dentro das escolas abertas de formación nivel
intermedio e de especialización de nivel avanzado que

se realizarán en Santiago de Compostela

Artigo 1º.-Obxecto.

Os distintos programas que se desenvolverán den-
tro das escolas abertas 2010 realizaranse en Santia-
go de Compostela e clasificaranse en obradoiros de
formación de nivel intermedio e obradoiros de espe-
cialización de nivel avanzado:

1. Formación (nivel intermedio).

1.1. Asociacionismo, participación e información
xuvenil.

1.2. TIC (novas tecnoloxías).

1.3. Xestión de asociacións e entidades sen ánimo
de lucro.

1.4. Gaita tradicional galega.

1.5. Canto popular e percusión

1.6. Baile tradicional galego.

2. Especialización (nivel avanzado).

2.1. Gaita tradicional galega.

2.2. Baile tradicional galego.

O contido de cada un dos obradoiros programados
será o que se recolle no anexo II desta convocatoria.

Os obradoiros convocados dentro das escolas aber-
tas presenciais terán as seguintes características
comúns:

I. Formación intensiva e duración mínima de 40
horas lectivas teórico-prácticas. Carácter participa-
tivo.

II. Os obradoiros desenvolveranse no mes de xullo
deste ano.

III. A formación será impartida por profesionais e
expertos con experiencia nas distintas modalidades
que se van impartir.
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IV. O número de participantes non será superior a
30 alumnos en cada unha das modalidades, sen que
poida excederse o número de prazas establecidas
por países que se recollen no punto V deste artigo,
coa excepción establecida no seu último parágrafo.

V. En todo caso, o número final de prazas de cada
obradoiro e o desenvolvemento de cada unha das
modalidades serán establecidos por resolución do
secretario xeral da Emigración, en función das soli-
citudes presentadas, e poderase determinar a non
realización dos obradoiros de non alcanzarse un
número suficiente de solicitudes.

O número de prazas ofertadas distribuídas por paí-
ses para os obradoiros presenciais son as seguintes:

a) Arxentina: 41 prazas.

b) Uruguai: 16 prazas.

c) Venezuela: 14 prazas.

d) Brasil: 10 prazas.

e) Cuba: 12 prazas.

f) México: 2 prazas.

g) USA: 2 prazas.

h) Outros países americanos: 4 prazas.

i) Suíza: 9 prazas.

j) Resto países Unión Europea: 5 prazas.

k) España: 5 prazas.

As prazas que queden vacantes distribuiranse pro-
porcionalmente entre aqueles países que teñan un
maior número de solicitudes admitidas en relación
coas prazas ofertadas, ata un máximo dun 25% do
total das prazas.

Artigo 2º.-Financiamento.

I. A Secretaría Xeral de Emigración farase cargo
directamente dos gastos necesarios para o desenvol-
vemento dos obradoiros programados dentro das
escolas abertas 2010.

II. Os gastos necesarios para o desenvolvemento
dos obradoiros financiaranse con cargo á aplicación
orzamentaria e polo importe que se determine na
correspondete resolución de convocatoria.

III. Ademais dos gastos derivados da organización
e desenvolvemento dos obradoiros, a Secretaría
Xeral da Emigración farase cargo do custo da esta-
día e da viaxe de todos os participantes desde os
lugares de partida fixados pola secretaría xeral ata
os aeroportos de Galicia e ao lugar de impartición
dos obradoiros.

Salvo manifestación en contra das entidades ou
persoas beneficiarias, a Secretaría Xeral de Emigra-
ción xestionará a estadía e, de ser o caso, o despra-
zamento dos beneficiarios dos programas.

Artigo 3º.-Solicitantes.

1. Formación (nivel intermedio).

1.1. Persoas xurídicas.

Poderán solicitar este programa as entidades gale-
gas que teñan recoñecida a galeguidade ou a condi-
ción de centro colaborador, así como aquelas institu-
cións e asociacións sen fins de lucro legalmente
constituídas radicadas fóra de Galicia, inscritas no
directorio de centros galegos no mundo da Secreta-
ría Xeral de Emigración, que contribúan a favorecer
a difusión e preservación do patrimonio cultural
galego no exterior.

As persoas propostas deben ser maiores de 18
anos e socios ou colaboradores das citadas entida-
des. En todo caso, os candidatos propostos pola enti-
dade como titulares e suplentes deberán posuír
coñecementos e capacidades similares en relación
con aqueles obradoiros para os cales son propostos.

Non poderán ser beneficiarias as persoas ou entida-
des nas cales concorra algunha das prohibicións esta-
blecidas nos puntos 2º e 3º do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

As entidades solicitantes de prazas para estes
obradoiros incluirán na súa solicitude unha propos-
ta coas persoas que designen para participar nas
escolas abertas 2010.

Non poderá participar en cada modalidade de
obradoiro máis dunha persoa por entidade galega.

1.2. Persoas físicas.

Nos obradoiros de gaita, baile tradicional galego e
canto popular e percusión reservaranse 4 prazas por
curso para a participación a nivel individual daque-
les cidadáns galegos e os seus descendentes ata ó
segundo grao de consanguinidade maiores de 18
anos residentes fóra de Galicia que acrediten un
nivel suficiente de coñecemento para participar
neles segundo os criterios de valoración estableci-
dos nesta resolución.

2. Especialización (nivel avanzado).

2.1. Persoas xurídicas.

Poderán solicitar este programa as entidades gale-
gas que teñan recoñecida a galeguidade ou a condi-
ción de centro colaborador, así como aquelas institu-
cións e asociacións sen fins de lucro legalmente
constituídas radicadas fóra de Galicia, inscritas no
Directorio de centros galegos no mundo da Secreta-
ría Xeral da Emigración, que contribúan a favorecer
a difusión e preservación do patrimonio cultural
galego no exterior. As persoas propostas deben ser
maiores de 18 anos e socios ou colaboradores das
ditas entidades. En todo caso, os candidatos propos-
tos pola entidade como titulares e suplentes deberán
posuír coñecementos e capacidades similares en
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relación con aqueles obradoiros para os cales son
propostos.

Non poderán ser beneficiarias as persoas ou entida-
des nas cales concorra algunha das prohibicións esta-
blecidas nos puntos 2º e 3º do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

As entidades solicitantes de prazas para estes
obradoiros incluirán na súa solicitude unha propos-
ta coa persoa que designen para participar nas esco-
las abertas 2010.

Non poderá participar en cada modalidade de
obradoiro máis dunha persoa por entidade galega.

2.2. Persoas físicas.

Nos obradoiros de gaita e baile tradicional galego
reservaranse 4 prazas por curso para a participación
a nivel individual daqueles cidadáns galegos e os
seus descendentes ata o segundo grao de consangui-
nidade maiores de 18 anos residentes fóra de Gali-
cia que acrediten un nivel suficiente de coñecemen-
to para participar neles segundo os criterios de valo-
ración establecidos nesta resolución.

Artigo 4º.-Lugar, prazo de presentación de solicitu-
des e documentación que hai que presentar.

1. As solicitudes presentaranse, xunto co resto da
documentación, na Secretaría Xeral de Emigración
(rúa Basquiños, 2, 15704 Santiago de Compostela, A
Coruña), ou ben en calquera dos lugares previstos no
artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común (entre os que
figuran as delegacións da Xunta de Galicia en Bos
Aires e Montevideo). Poderán obterse os modelos
normalizados de solicitude ou información adicional
na páxina web www.galiciaaberta.com.

2. O prazo de presentación de solicitudes, que en
ningún caso será inferior a un mes, establecerase na
correspondente resolución de convocatoria.

Entenderase como último día do prazo o corres-
pondente ao mesmo ordinal do día da publicación.
Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase
prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no
mes do vencemento non houbese día equivalente ao
inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira
o último do mes.

3. No suposto de que a solicitude de iniciación non
reúna os requisitos exixidos ou a documentación
presentada fose incompleta, a Secretaría Xeral da
Emigración publicará na páxina web www.galiciaa-
berta.com a relación de interesados que deberán
emendar a súa solicitude, para que no prazo de 10
días corrixan a falta en que incorran ou acheguen os
documentos preceptivos, e indicarase que, se non o
fixesen, se lles terá por desistidos das súas peticións
de conformidade co disposto no artigo 71, logo de

resolución ditada nos termos previstos no artigo 42
da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común.

Artigo 5º.-Resolución e prazo de duración do proce-
demento de concesión.

A resolución deste procedemento será ditada polo
secretario xeral da Emigración e será publicada na
páxina web www.galiciaaberta.com.

O prazo máximo para resolver será de seis meses,
que empezará a contar a partir da publicación desta
resolución no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido
o dito prazo sen que se ditasen as resolucións expre-
sas poderán entenderse desestimadas as solicitudes,
de acordo co establecido no artigo 44.1º da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común.

Artigo 6º.-Obrigas.

1. A solicitude de participación supón o compro-
miso de aceptar que a Secretaría Xeral da Emigra-
ción efectúe as comprobacións que crea necesarias
para asegurar o cumprimento do contido e condi-
cións do programa, no caso de concesión.

2. Os beneficiarios quedan obrigados a comuni-
carlle á Secretaría Xeral da Emigración calquera
posible alteración das circunstancias orixinais, e
poderá esta secretaría modificar a resolución de
concesión.

3. O falseamento de datos ou da documentación
presentada polas persoas ou entidades beneficiarias
dalgúns destes programas, así como o incumprimen-
to das súas obrigas comportará a súa exclusión en
próximas edicións destes programas, sen prexuízo
de que se inicie o correspondente procedemento de
reintegro por algunha das causas establecidas no
artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia.

4. A Secretaría Xeral da Emigración levará a cabo
a función de control, avaliación e seguimento dos
programas recollidos nesta resolución. Para realizar
estas funcións poderán utilizarse cantos medios
estean á disposición da Secretaría Xeral da Emigra-
ción para comprobar os requisitos exixidos nesta
resolución e demais normas vixentes que resulten de
aplicación, para o cal as entidades galegas e as per-
soas a que van dirixidos os programas regulados nes-
ta resolución prestarán toda a colaboración que lles
sexa requirida.

5. Os beneficiarios destes programas estarán obri-
gados a participar e asistir ás actividades para as
cales foron seleccionados.

6. A presentación da solicitude implica o consen-
timento do solicitante para o tratamento dos seus
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datos de carácter persoal, segundo o previsto na Lei
orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección
de datos de carácter persoal. Estes datos integraran-
se nun ficheiro responsabilidade da Secretaría Xeral
da Emigración e ante quen os interesados poderán
exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e
cancelación.

Así mesmo, o interesado manifesta que posúe a
autorización das persoas propostas para participar
nas escolas abertas 2010 para a cesión dos seus
datos persoais á Secretaría Xeral da Emigración, co
fin de poder xestionar a axuda relativa á correspon-
dente convocatoria.

7. O solicitante presta o seu consentimento para
incluír e facer públicos, no rexistro público de axu-
das, subvencións e convenios e no rexistro público
de sancións, os datos relevantes referidos ás axudas
e subvencións recibidas, así como as sancións
impostas. Agás nos casos indicados no artigo 9.4º do
Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regu-
lan os rexistros públicos, a non autorización da
obtención de datos ou a súa publicidade poderá dar
lugar á exclusión do proceso de participación para
obter a axuda ou subvención ou, se procede, ao rein-
tegro do importe concedido.

De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do
30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na
Administración pública galega, a Secretaría Xeral
da Emigración publicará na súa páxina web,
www.galiciaaberta.com, a relación de beneficiarios,
polo que, a presentación da solicitude supón a auto-
rización para o tratamento necesario de datos dos
beneficiarios e da súa publicación na páxina
www.galiciaaberta.com.

Artigo 7º.-Documentación.

1. Formación (nivel intermedio).

A documentación necesaria para solicitar a parti-
cipación nas escolas abertas 2010 será:

a) Solicitude segundo o modelo normalizado (ane-
xo III), en que deberán indicarse os obradoiros en
que se quere participar.

b) No caso de que o solicitante sexa unha entidade
galega, fotocopia do CIF ou equivalente. Así mesmo,
deberá presentar fotocopia do documento nacional
de identidade ou equivalente dos candidatos propos-
tos.

c) No caso de que o solicitante sexa unha persoa
física, fotocopia do documento nacional de identida-
de ou equivalente. Aqueles solicitantes con DNI
español quedarán exentos de achegar a fotocopia no
caso de que autoricen a Secretaría Xeral de Emigra-
ción a consultar os seus datos de identidade no Sis-
tema de Verificación de Datos de Identidade do

Ministerio de Administracións Públicas, tal como se
recolle no anexo III.

d) Breve currículo de cada aspirante con especial
referencia aos coñecementos, títulos, experiencia,
etc. na materia obxecto do obradoiro.

e) No caso do obradoiro de gaita tradicional gale-
ga, o alumno debe enviar, xunto con toda esta docu-
mentación, unha gravación en vídeo dixital (CD,
VCD, DVD...) que non exceda os 4 minutos. O tema
estará gravado só con gaita, sen ningún outro instru-
mento acompañando a gaita solista.

f) No caso do obradoiro de baile tradicional galego
e canto popular e percusión o alumno debe enviar,
xunto con toda esta documentación, unha gravación
en vídeo dixital (CD, VCD, DVD...), cunha duración
que non exceda os 4 minutos.

g) Unha fotografía tamaño carné de cada aspirante.

h) Unha declaración do aspirante comprometéndo-
se a investir os coñecementos adquiridos no seo da
entidade, de ser o caso.

i) Certificación da entidade que acredite que as
persoas propostas son socias ou colaboradoras dela.

j) Declaración de axudas obtidas para a mesma
actividade doutras administracións ou entes públi-
cos ou privados (anexo V). A obtención desta axuda
é compatible con outras para o mesmo fin, sen que
en ningún caso a suma das axudas obtidas supere o
100% do custo da actividade.

k) Declaración de non incorrer en prohibición para
obter a condición de beneficiario (anexo VI).

l) A presentación da solicitude de concesión desta
axuda polo interesado comportará a autorización ao
órgano xestor para solicitar as certificacións que
deba emitir a Axencia Estatal Tributaria, a Tesoura-
ría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de
Facenda da Xunta de Galicia, de conformidade co
establecido no artigo 20.3º da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, aspecto que se
acreditará antes da proposta de resolución. No caso
de que os beneficiarios non teñan a súa residencia
fiscal en territorio español deberán presentar certifi-
cado de residencia fiscal emitido polos organismos
competentes e declaración de que o solicitante está
ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonó-
micas e de seguridade social, así como que non ten
débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de
Galicia.

m) No caso de solicitantes a nivel individual debe-
rán achegar a documentación xustificativa que acre-
dite a súa condición de galego ou descendente de
galego ata o segundo grao de consanguinidade, así
como a súa residencia fóra de Galicia.
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2. Especialización (nivel avanzado).

A documentación necesaria para solicitar a parti-
cipación nas escolas abertas 2010 será:

a) Solicitude segundo o modelo normalizado (ane-
xo IV), en que deberán indicarse os obradoiros en
que se quere participar.

b) No caso de que o solicitante sexa unha entidade
galega, fotocopia do CIF ou equivalente. Así mesmo,
deberá presentar fotocopia do documento nacional de
identidade ou equivalente dos candidatos propostos.

c) No caso de que o solicitante sexa unha persoa
física, fotocopia do documento nacional de identida-
de ou equivalente. Aqueles solicitantes con DNI
español quedarán exentos de achegar a fotocopia no
caso de que autoricen a Secretaría Xeral da Emigra-
ción a consultar os seus datos de identidade no Sis-
tema de Verificación de Datos de Identidade do
Ministerio de Administracións Públicas, tal como se
recolle no anexo IV.

d) Breve currículo artístico de cada aspirante:
nivel de estudos musicais realizados, actuacións,
número de alumnos a que imparte clases, grava-
cións...

e) No caso do obradoiro de especialización de gai-
ta tradicional galega, o solicitante debe enviar, xun-
to con toda esta documentación, unha gravación en
vídeo dixital (CD, VCD, DVD...). O tema estará gra-
vado só con gaita, sen ningún outro instrumento
acompañando a gaita solista.

f) No caso do obradoiro de especialización de bai-
le tradicional galego, o alumno debe enviar, xunto
con toda esta documentación, unha gravación en
vídeo dixital (CD, VCD, DVD...), cunha duración
que non exceda os 4 minutos, en que o alumno inter-
prete varios bailes de ritmos ou estilos diferentes
(muiñeira, xota, meneo, danza, etc.).

g) Unha fotografía tamaño carné de cada aspirante.

h) Unha declaración do aspirante en que se com-
promete a investir os coñecementos adquiridos no
seo da entidade, de ser o caso.

i) Certificación da entidade que acredite que as
persoas propostas son socias ou colaboradoras dela.

j) Declaración de axudas obtidas para a mesma
actividade doutras administracións ou entes públi-
cos ou privados (anexo V). A obtención desta axuda
é compatible con outras para o mesmo fin, sen que
en ningún caso a suma das axudas obtidas supere o
100% do custo da actividade.

k) Declaración de non incorrer en prohibición para
obter a condición de beneficiario (anexo VI).

l) A presentación da solicitude de concesión desta
axuda polo interesado comportará a autorización ao
órgano xestor para solicitar as certificacións que
deba emitir a Axencia Estatal Tributaria, a Tesoure-

ría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de
Facenda da Xunta de Galicia, de conformidade co
establecido no artigo 20.3º da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, aspecto que se
acreditará antes da proposta de resolución. No caso
de que os beneficiarios non teñan a súa residencia
fiscal en territorio español deberán presentar certifi-
cado de residencia fiscal emitido polos organismos
competentes e declaración de que o solicitante está
ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonó-
micas e de seguridade social, así como que non ten
débedas pendentes coa comunidade autónoma.

m) No caso de solicitantes a nivel individual debe-
rán achegar a documentación xustificativa que acre-
dite a súa condición de galego ou descendente de
galego ata o segundo grao de consanguinidade, así
como a súa residencia fóra de Galicia.

Artigo 8º.-Procedemento e criterios de selección.

A ordenación e instrución dos procedementos
correspondentes ao Programa de escolas abertas
establecidos nesta resolución corresponderá á Sub-
dirección Xeral de Centros e Comunidades Galegas.
Os expedientes serán avaliados por un órgano cole-
xiado, que emitirá o correspondente informe en que
se concrete o resultado da avaliación. O dito órgano
colexiado estará formado polo subdirector xeral de
Centros e Comunidades Galegas, pola xefa de servi-
zo de Tramitación de Axudas aos Centros e Comuni-
dades Galegas e polo xefe de servizo de Promoción
dos Centros e Comunidades Galegas ou persoas en
quen deleguen.

1. Formación (nivel intermedio).

O órgano colexiado avaliará as solicitudes presen-
tadas, asistido, de ser o caso, por un ou varios espe-
cialistas na materia, segundo os criterios obxectivos
desta resolución, e poderá establecerse unha puntua-
ción mínima para poder participar nos obradoiros.

Os criterios de valoración serán os seguintes:

a) Para a participación nos obradoiros de canto
popular e percusión, gaita e baile tradicional galego
valorarase a calidade técnica da gravación presenta-
da ata un máximo de 60 puntos.

a.1) No caso dos obradoiros de canto e percusión e
de gaita tradicional galega:

-Afinación: ata un máximo de 15 puntos.

-Expresión: ata un máximo de 15 puntos.

-Rítmica: ata un máximo de 15 puntos.

-Estética musical: ata un máximo de 15 puntos.

a.2) No caso do obradoiro de baile tradicional
galego:

-Expresión: ata un máximo de 20 puntos.

-Rítmica: ata un máximo de 20 puntos.

-Estética musical: ata un máximo de 20 puntos.
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b) Solicitantes que non participasen nas tres últi-
mas edicións destes programas: 20 puntos.

c) Segundo o número de socios da entidade solici-
tante, de ser o caso: ata un máximo de 20 puntos.

-Ata 400 socios: 5 puntos.

-De 401 a 1.000 socios: 10 puntos.

-Máis de 1.000 socios: 20 puntos.

No caso de empate, terase en conta en primeiro
lugar, de ser o caso, o resultado da valoración obtido
en aplicación do criterio de valoración previsto na
letra a) e de continuar o empate, este desfarase pola
orde alfabética dos apelidos dos candidatos, empe-
zando por aqueles cuxo primeiro apelido empece
pola letra M segundo o sorteo que tivo lugar en cum-
primento do disposto no Regulamento de selección
de persoal da Administración da Comunidade Autó-
noma de Galicia cuxo resultado foi feito público por
Resolución do 26 de xaneiro de 2010 (DOG nº 20 do
luns 1 de febreiro).

En caso de renuncia, por causas debidamente xus-
tificadas, da persoa proposta como titular pola enti-
dade solicitante, procederase á valoración da persoa
proposta como suplente. Neste caso a persoa propos-
ta como suplente deberá achegar a documentación
recollida nas letras d), e) ou f), de ser o caso, g) e h)
do artigo 5.1 e deberá acreditar coñecementos ade-
cuados para o aproveitamento do curso e, no caso de
non reunir os requisitos para participar no obradoi-
ro, quedará excluída a entidade solicitante co proce-
demento previsto e adxudicarase a praza vacante á
seguinte entidade segundo a puntuación obtida por
aplicación dos criterios de valoración.

Por cada entidade non poderán participar nos
obradoiros deste programa máis dunha persoa en
cada unha das modalidades.

No caso de renuncia de solicitantes que sexan per-
soas físicas, procederase a adxudicar a praza vacan-
te ao seguinte candidato, segundo a puntuación obti-
da con base nos criteriros de valoración indicados
anteriormente.

2. Especialización (nivel avanzado).

O órgano colexiado avaliará as solicitudes presen-
tadas, asistido por un ou varios especialistas na
materia, segundo os criterios obxectivos desta reso-
lución, e poderá establecerse unha puntuación míni-
ma para poder participar nos obradoiros.

Os criterios de valoración serán os seguintes:

I. No caso dos obradoiros de gaita tradicional galega.

a) Afinación: ata un máximo de 25 puntos.

b) Expresión: ata un máximo de 25 puntos.

c) Rítmica: ata un máximo de 25 puntos.

d) Estética musical: ata un máximo de 25 puntos.

II. No caso dos obradoiros de baile tradicional galego.

a) Expresión: ata un máximo de 25 puntos.

b) Rítmica: ata un máximo de 25 puntos.

c) Estética musical: ata un máximo de 25 puntos.

No caso de empate, este desfarase pola orde alfa-
bética dos apelidos dos solicitantes, empezando por
aqueles cuxo primeiro apelido empece pola letra M
segundo o sorteo que tivo lugar en cumprimento do
disposto no Regulamento de selección de persoal da
Administración da Comunidade Autónoma de Gali-
cia cuxo resultado foi feito público por Resolución
do 26 de xaneiro de 2010 (DOG nº 20 do luns 1 de
febreiro).

En caso de renuncia, por causas debidamente xus-
tificadas, da persoa proposta como titular pola enti-
dade solicitante, procederase á valoración da persoa
proposta como suplente. Neste caso a persoa propos-
ta como suplente deberá achegar a documentación
recollida nas letras d), e) ou f) segundo o obradoiro
solicitado, g) e h) do artigo 5.2º e deberá acreditar
coñecementos adecuados para o aproveitamento do
curso e, no caso de non reunir os requisitos para par-
ticipar no obradoiro, quedará excluída a entidade
solicitante co procedemento previsto e adxudicarase
a praza vacante á seguinte entidade segundo a pun-
tuación obtida por aplicación dos criterios de valo-
ración.

No caso de renuncia de solicitantes que sexan per-
soas físicas, procederase a adxudicar a praza vacan-
te ao seguinte candidato, segundo a puntuación obti-
da con base nos criteriros de valoración indicados
anteriormente.

Artigo 9º.-Recursos.

As resolucións que se diten neste procedemento
esgotan a vía administrativa e contra elas cabe inter-
poñer potestativamente recurso de reposición ante o
mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes con-
tado a partir do día seguinte ao da publicación, no
caso de resolucións expresas.

Así mesmo, poderá interpoñerse recurso conten-
cioso-administrativo ante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados
a partir do día seguinte ao da publicación, no caso
de resolucións expresas, de acordo co establecido na
Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición conten-
cioso-administrativa.

ANEXO II
Programas dos obradoiros das escolas abertas 2010

Escolas abertas de formación (nivel intermedio).

I. Asociacionismo, participación e información
xuvenil.

I.1. Bloque 1. Información.

a) A situación actual do asociacionismo e a parti-
cipación.
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b) Da mocidade.

c) Centros de información e recursos.

d) Centros de recursos xuvenís.

e) Presentación do programa de Unión Europea
Youth in Action.

I.2. Bloque 2. Participación.

a) A participación como ferramenta de cambio
social.

b) Técnicas de investigación social.

c) Deseño de estratexias para o fomento da partici-
pación xuvenil.

d) Animación sociocultural.

I.3. Bloque 3. Asociacionismo.

a) Constitución dunha asociación.

b) Planeamento estratéxico.

c) Xestión de proxectos (presentación e xustifica-
ción).

d) Estratexias de financiamento e oportunidades
das administracións.

II. TIC (novas tecnoloxías).

a) Conceptos básicos en TIC.

b) Conceptos avanzados en TIC.

c) Conceptos básicos do manexo de ferramentas
ofimáticas.

d) Windows XP.

e) Usos de internet e de correo electrónico.

III. Xestión de asociacións e entidades sen ánimo
de lucro.

a) Introducción e obxetivos.

b) Definicións.

c) Lexislación aplicable.

d) Tipos de entidades.

e) Xestión e tramitación.

f) Avaliación.

IV. Gaita tradicional galega.

a) Instrumentos populares de Galicia: coñecemen-
to e identificación xeral.

b) A gaita galega: descrición, mantemento e coida-
dos.

c) Iniciación á afinación do punteiro. Descrición
do pallón. Afinación do ronco e prácticas con el.

d) Técnica instrumental básica.

e) Interpretación de pezas axeitadas ao nivel do
alumno. Pezas de autor de corte tradicional axeita-
das ao nivel.

V. Canto popular e percusión.

a) Visión global do canto e da percusión en Gali-
cia.

b) Os distintos modos de tocar e cantar o ritmo da
muiñeira, da xota e do valse.

c) Os distintos modos de tocar agarrados.

d) Presentación doutros tipos de percusión relacio-
nándoos co canto.

e) Nocións de percusión.

VI. Baile tradicional galego.

a) Aprendizaxe das técnicas propias do baile tradi-
cional galego.

b) Aprendizaxe de diferentes bailes.

c) Didáctica do baile tradicional galego (técnicas
de ensino).

d) Formación complementaria en forma de charlas
e análise de material audiovisual.

Escolas abertas de especialización (nivel avanzado).

I. Gaita tradicional galega.

a) Afinación da gaita galega e manipulación de
todos os seus compoñentes sonoros.

b) Técnica aplicada e técnica preventiva do instru-
mento con exercicios ad hoc.

c) Audicións (actuais e históricas) e bibliografía
comentadas.

d) Breves nocións de todo tipo de percusión galega.

e) Traballo específico de repertorio (estética, esti-
lo…).

II. Baile tradicional galego.

a) Especialización nas técnicas propias do baile
tradicional galego.

b) Estudo dos diferentes bailes.

c) Didáctica do baile tradicional galego (técnicas
de ensino).

d) Formación complementaria en forma de charlas
e análise de material audiovisual.
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PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEPR923E

DOMICILIO CIDADE

TELÉFONO

NOME

FAXPAÍS

CP

DATOS DA ENTIDADE GALEGA OU PERSOA FÍSICA SOLICITANTE

PROGRAMA DE ESCOLAS ABERTAS PRESENCIAS 2010 
(NIVEL INTERMEDIO- SANTIAGO DE COMPOSTELA)

ANEXO  III

CORREO ELECTRÓNICO

DNI / CIF  ou equivalente

MODALIDADES QUE SE SOLICITAN (MARCAR CUN “X”)

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA NO CASO DE SER O SOLICITANTE UNHA ENTIDADE GALEGA (XUNTO COA SOLICITUDE)

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA NO CASO DE SER O SOLICITANTE UNHA PERSOA FÍSICA (XUNTO COA SOLICITUDE)

O abaixo asinante autoriza á Secretaría Xeral de Emigración de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellería da 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos seus datos de identidade no Sistema de 
Verificación de Datos de Identidade do Ministerio de Administracións Públicas

SI NON

SINATURA DO/A SOLICITANTE

ASOCIACIONISMO, PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN XUVENIL TIC (NOVAS TECNOLOXÍAS)

XESTIÓN DE ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO GAITA TRADICIONAL GALEGA

CANTO POPULAR E PERCUSIÓN BAILE TRADICIONAL GALEGO

FOTOCOPIA DO CIF OU EQUIVALENTE DA ENTIDADE GALEGA

DECLARACIÓN DA ENTIDADE GALEGA DAS AXUDAS OBTIDAS PARA A MESMA ACTIVIDADE  DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS OU ENTES PÚBLICOS OU PRIVADOS 
(ANEXO V)

DECLARACIÓN DA ENTIDADE GALEGA DE NON INCORRER EN PROHIBICIÓN PARA OBTER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIO (ANEXO VI)
CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL DA ENTIDADE GALEGA EMITIDO POLOS ORGANISMOS COMPETENTES (se non ten a súa residencia fiscal en territorio español)

ACREDITACIÓN DA RESIDENCIA FORA DE GALICIA CURRÍCULO

UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ GRAVACIÓN EN VÍDEO DIXITAL

DECLARACIÓN DA PERSOA SOLICITANTE DAS AXUDAS OBTIDAS PARA A MESMA ACTIVIDADE  DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS OU ENTES PÚBLICOS OU PRIVADOS 
(ANEXO V)

DECLARACIÓN DA PERSOA SOLICITANTE DE NON INCORRER EN PROHIBICIÓN PARA OBTER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIO (ANEXO VI)

CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL DA PERSOA SOLICITANTE EMITIDO POLOS ORGANISMOS COMPETENTES (se non ten a súa residencia fiscal en territorio español)

FOTOCOPIA DO DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO CIDADE

TELÉFONO

NOME

PAÍS

CP

DATOS DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE GALEGA

CORREO ELECTRÓNICO

DNI  ou equivalente

Quen abaixo asina DECLARA QUE: estou ao día nas miñas obrigas tributarias coa comunidade autónoma e co Estado, de ser o caso, así como coa Seguridade Social. Porén, 
de ser necesario, declaro que autorizo a Secretaría Xeral da Emigración para que solicite e consiga dos organismos correspondentes a información necesaria ao respecto. 
Así mesmo, quen abaixo asina DECLARO QUE: presto expresamente o meu consentimento para que, de acordo co establecido nos puntos 3º e 4º 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, da contía e da 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, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude, 
se incorporarán a un ficheiro, para o seu tratamento, coa finalidade de xestión deste procedemento. Vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a esta secretaría como responsable do ficheiro.

Resolución do 16 de marzo de 2010, da Secretaría Xeral de Emigración, pola que se establece e se regula o Programa de escolas abertas presenciais 2010 destinadas ás 
comunidades galegas no exterior.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Secretaría Xeral da Emigración

Lugar  e data

de, de

ACREDITACION DA CONDICIÓN DE GALEGO OU DESCENDENTE
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PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

MODALIDADE: ASOCIACIONISMO, PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN XUVENIL 

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA DAS PERSOAS PROPOSTAS POLAS ENTIDADES GALEGAS 
(XUNTO COA SOLICITUDE)

FOTOCOPIA DO DNI OU EQUIVALENTE

CURRÍCULO DE CADA ASPIRANTE

UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ DE CADA ASPIRANTE

DECLARACIÓN DOS ASPIRANTES EN QUE SE COMPROMETAN A INVESTIR OS COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS NO SEO DA ENTIDADE

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

NACIONALIDADE

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN PRIMEIRO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

SI NON SI NONSI NON

CORREO ELECTRÓNICO

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU  EQUIVALENTE

DOMICILIO

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN SEGUNDO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

SI NON SI NON SI NON

NACIONALIDADE TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

CERTIFICADO DO CENTRO 

CERTIFICO que a/s persoa/s proposta/s para realización deste obradoiro son socias ou colaboradoras desta entidade. 

MANIFESTO que a entidade ten a autorización das persoas propostas para participar nas escolas abertas 2010, para a cesión dos seus datos persoais á 

Secretaría Xeral de Emigración, co fin de poder xestionar a axuda relativa á correspondente convocatoria

(NOME E APELIDOS)

Vº E PRACE                   (SELO DO CENTRO)                                    O/A SECRETARIO/A 
O/A PRESIDENTE/A 

(NOME E APELIDOS)

Lugar  e data

de, de
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PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

MODALIDADE: TIC (NOVAS TECNOLOXÍAS) 

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA DAS PERSOAS PROPOSTAS POLAS ENTIDADES GALEGAS 
(XUNTO COA SOLICITUDE)

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

NACIONALIDADE

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN PRIMEIRO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

CORREO ELECTRÓNICO

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN SEGUNDO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

NACIONALIDADE TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

SI NON SI NON SI NON

NONSISI NONSI NON

FOTOCOPIA DO DNI OU EQUIVALENTE

CURRÍCULO DE CADA ASPIRANTE

UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ DE CADA ASPIRANTE

DECLARACIÓN DOS ASPIRANTES EN QUE SE COMPROMETAN A INVESTIR OS COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS NO SEO DA ENTIDADE

CERTIFICADO DO CENTRO 

CERTIFICO que a/s persoa/s proposta/s para realización deste obradoiro son socias ou colaboradoras desta entidade. 

MANIFESTO que a entidade ten a autorización das persoas propostas para participar nas escolas abertas 2010, para a cesión dos seus datos persoais á 

Secretaría Xeral de Emigración, co fin de poder xestionar a axuda relativa á correspondente convocatoria

(NOME E APELIDOS)

Vº E PRACE                   (SELO DO CENTRO)                                    O/A SECRETARIO/A 
O/A PRESIDENTE/A 

(NOME E APELIDOS)

Lugar  e data

de, de
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PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

MODALIDADE: XESTIÓN DE ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA DAS PERSOAS PROPOSTAS POLAS ENTIDADES GALEGAS 
(XUNTO COA SOLICITUDE)

CERTIFICADO DO CENTRO 

CERTIFICO que a/s persoa/s proposta/s para realización deste obradoiro son socias ou colaboradoras desta entidade. 

MANIFESTO que a entidade ten a autorización das persoas propostas para participar nas escolas abertas 2010, para a cesión dos seus datos persoais á 

Secretaría Xeral de Emigración, co fin de poder xestionar a axuda relativa á correspondente convocatoria

(NOME E APELIDOS)

Vº E PRACE                   (SELO DO CENTRO)                                    O/A SECRETARIO/A 
O/A PRESIDENTE/A 

(NOME E APELIDOS)

FOTOCOPIA DO DNI OU EQUIVALENTE

CURRÍCULO DE CADA ASPIRANTE

UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ DE CADA ASPIRANTE

DECLARACIÓN DOS ASPIRANTES EN QUE SE COMPROMETAN A INVESTIR OS COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS NO SEO DA ENTIDADE

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

NACIONALIDADE

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN PRIMEIRO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

CORREO ELECTRÓNICO

SI NON

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN SEGUNDO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

NACIONALIDADE TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

NONSI

NONSI NONSI NONSI

SI NON

Lugar  e data

de, de
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PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

MODALIDAD: GAITA TRADICIONAL GALEGA 

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA DAS PERSOAS PROPOSTAS POLAS ENTIDADES GALEGAS 
(XUNTO COA SOLICITUDE)

GRAVACIÓN EN VÍDEO DIXITAL DE CADA ASPIRANTE

CERTIFICADO DO CENTRO 

CERTIFICO que a/s persoa/s proposta/s para realización deste obradoiro son socias ou colaboradoras desta entidade. 

MANIFESTO que a entidade ten a autorización das persoas propostas para participar nas escolas abertas 2010, para a cesión dos seus datos persoais á 

Secretaría Xeral de Emigración, co fin de poder xestionar a axuda relativa á correspondente convocatoria

(NOME E APELIDOS)

Vº E PRACE                   (SELO DO CENTRO)                                    O/A SECRETARIO/A 
O/A PRESIDENTE/A 

(NOME E APELIDOS)

CURRÍCULO DE CADA ASPIRANTE

FOTOCOPIA DO DNI OU EQUIVALENTE

DECLARACIÓN DOS ASPIRANTES EN QUE SE COMPROMETAN A INVESTIR OS COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS NO SEO DA ENTIDADE

UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ DE CADA ASPIRANTE

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

NACIONALIDADE

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN PRIMEIRO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

CORREO ELECTRÓNICO

SI NON

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN SEGUNDO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

NACIONALIDADE TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

NONSI NONSI

NONSI NONSI NONSI

Lugar  e data

de, de
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PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

MODALIDADE: CANTO POPULAR E PERCUSIÓN 

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA DAS PERSOAS PROPOSTAS POLAS ENTIDADES GALEGAS 
(XUNTO COA SOLICITUDE)

CERTIFICADO DO CENTRO 

CERTIFICO que a/s persoa/s proposta/s para realización deste obradoiro son socias ou colaboradoras desta entidade. 

MANIFESTO que a entidade ten a autorización das persoas propostas para participar nas escolas abertas 2010, para a cesión dos seus datos persoais á 

Secretaría Xeral de Emigración, co fin de poder xestionar a axuda relativa á correspondente convocatoria

(NOME E APELIDOS)

Vº E PRACE                   (SELO DO CENTRO)                                    O/A SECRETARIO/A 
O/A PRESIDENTE/A 

(NOME E APELIDOS)

GRAVACIÓN EN VÍDEO DIXITAL DE CADA ASPIRANTE

CURRÍCULO DE CADA ASPIRANTE

FOTOCOPIA DO DNI OU EQUIVALENTE

DECLARACIÓN DOS ASPIRANTES EN QUE SE COMPROMETAN A INVESTIR OS COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS NO SEO DA ENTIDADE

UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ DE CADA ASPIRANTE

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

NACIONALIDADE

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN PRIMEIRO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

CORREO ELECTRÓNICO

SI NON

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN SEGUNDO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

NACIONALIDADE TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

NONSI NONSI

NONSI NONSI NONSI

Lugar  e data

de, de
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PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

MODALIDADE: BAILE TRADICIONAL GALEGO 

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA DAS PERSOAS PROPOSTAS POLAS ENTIDADES GALEGAS 
(XUNTO COA SOLICITUDE)

CERTIFICADO DO CENTRO 

CERTIFICO que a/s persoa/s proposta/s para realización deste obradoiro son socias ou colaboradoras desta entidade. 

MANIFESTO que a entidade ten a autorización das persoas propostas para participar nas escolas abertas 2010, para a cesión dos seus datos persoais á 

Secretaría Xeral da Emigración, co fin de poder xestionar a axuda relativa á correspondente convocatoria

(NOME E APELIDOS)

Vº E PRACE                   (SELO DO CENTRO)                                    O/A SECRETARIO/A 
O/A PRESIDENTE/A 

(NOME E APELIDOS)

GRAVACIÓN EN VÍDEO DIXITAL DE CADA ASPIRANTE

CURRÍCULO DE CADA ASPIRANTE

FOTOCOPIA DO DNI OU EQUIVALENTE

DECLARACIÓN DOS ASPIRANTES EN QUE SE COMPROMETAN A INVESTIR OS COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS NO SEO DA ENTIDADE

UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ DE CADA ASPIRANTE

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

NACIONALIDADE

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN PRIMEIRO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

CORREO ELECTRÓNICO

SI NON

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN SEGUNDO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

NACIONALIDADE TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

NONSI NONSI

NONSI NONSI NONSI

Lugar  e data

de, de
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PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEPR923E
PROGRAMA DE ESCOLAS ABERTAS PRESENCIAIS 2010 
(NIVEL AVANZADO - SANTIAGO DE COMPOSTELA)

ANEXO  IV

DOMICILIO CIDADE

TELÉFONO

NOME

FAXPAÍS

CP

DATOS DA ENTIDADE GALEGA OU PERSOA FÍSICA SOLICITANTE

CORREO ELECTRÓNICO

DNI / CIF  ou equivalente

Secretaría Xeral da Emigración

MODALIDADES QUE SE SOLICITAN (MARCAR CUN “X”)

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA NO CASO DE SER O SOLICITANTE UNHA ENTIDADE GALEGA (XUNTO COA SOLICITUDE)
FOTOCOPIA DO C.I.F OU EQUIVALENTE DA ENTIDADE GALEGA

DECLARACIÓN DA ENTIDADE GALEGA DAS AXUDAS OBTIDAS PARA A MESMA ACTIVIDADE  DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS OU ENTES 
PÚBLICOS OU PRIVADOS (ANEXO V)

DECLARACIÓN DA ENTIDADE GALEGA DE NON INCORRER EN PROHIBICIÓN PARA OBTER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIO (ANEXO VI)
CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL DA ENTIDADE GALEGA EMITIDO POLOS ORGANISMOS COMPETENTES (se non ten a súa residencia fiscal en 
territorio español)

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA NO CASO DE SER O SOLICITANTE UNHA PERSOA FÍSICA (XUNTO COA SOLICITUDE)

O abaixo asinante autoriza a Secretaría Xeral da Emigración de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellería de 
Presidencia, Administración Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos seus datos de identidade no Sistema de 
Verificación de Datos de Identidade do Ministerio de Administración Públicas

SI NON

GAITA TRADICIONAL GALEGA BAILE TRADICIONAL GALEGO

ACREDITACIÓN DA RESIDENCIA FÓRA DE GALICIA CURRÍCULO

FOTOCOPIA DO DNI OU EQUIVALENTE

ACREDITACIÓN DA CONDICIÓN DE GALEGO OU DESCENDENTE

UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ GRAVACIÓN EN VÍDEO DIXITAL

DECLARACIÓN DA PERSOA SOLICITANTE DAS AXUDAS OBTIDAS PARA A MESMA ACTIVIDADE  DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS OU ENTES 
PÚBLICOS OU PRIVADOS (ANEXO V)

DECLARACIÓN DA PERSOA SOLICITANTE DE NON INCORRER EN PROHIBICIÓN PARA OBTER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIO (ANEXO VI)

CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL DA PERSOA SOLICITANTE EMITIDO POLOS ORGANISMOS COMPETENTES (sen non ten a súa residencia fiscal 
en territorio español)

SINATURA DO/A SOLICITANTE

Quen abaixo asina DECLARO QUE: estou ao día nas miñas obrigas tributarias coa comunidade autónoma e co Estado, de ser o caso, así como coa Seguridade Social. Porén, 
de ser necesario, declaro que autorizo a Secretaría Xeral da Emigración para que solicite e consiga dos organismos correspondentes a información necesaria ao respecto. 
Así mesmo, quen abaixo asina DECLARO QUE: presto expresamente o meu consentimento para que, de acordo co establecido nos puntos 3º e 4º 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, da contía e da 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, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se 
incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade de xestión deste procedemento. Vostede poderá ejercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a esta secretaría como responsable do ficheiro

Resolución do 16 de marzo de 2010, da Secretaría Xeral de Emigración, pola que se establece e se regula o Programa de escolas abertas presenciais 2010 destinadas ás 
comunidades galegas no exterior.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Lugar e data

de, de

DOMICILIO CIDADE

TELÉFONO

NOME

PAÍS

CP

DATOS DO REPRESENTANTE

CORREO ELECTRÓNICO

DNI / CIF  ou equivalente
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PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

MODALIDADE: GAITA TRADICIONAL GALEGA 

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA DAS PERSOAS PROPOSTAS POLAS ENTIDADES GALEGAS 
(XUNTO COA SOLICITUDE)

CERTIFICADO DO CENTRO 

CERTIFICO que a/s persoa/s proposta/s para realización deste obradoiro son socias ou colaboradoras desta entidade. 

MANIFESTO que a entidade ten a autorización das persoas propostas para participar nas escolas abertas 2010, para a cesión dos seus datos persoais á 

Secretaría Xeral da Emigración, co fin de poder xestionar a axuda relativa á correspondente convocatoria

(NOME E APELIDOS)

Vº E PRACE                   (SELO DO CENTRO)                                    O/A SECRETARIO/A 
O/A PRESIDENTE/A 

(NOME E APELIDOS)

GRAVACIÓN EN VÍDEO DIXITAL DE CADA ASPIRANTE

CURRÍCULO DE CADA ASPIRANTE

FOTOCOPIA DO DNI OU EQUIVALENTE

DECLARACIÓN DOS ASPIRANTES EN QUE SE COMPROMETAN A INVESTIR OS COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS NO SEO DA ENTIDADE

UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ DE CADA ASPIRANTE

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

NACIONALIDADE

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN PRIMEIRO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

CORREO ELECTRÓNICO

SI NON

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN SEGUNDO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

NACIONALIDADE TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

NONSI NONSI

NONSISI NON NONSI

Lugar  e data

de, de
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PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

MODALIDADE: BAILE TRADICIONAL GALEGO 

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA DAS PERSOAS PROPOSTAS POLAS ENTIDADES GALEGAS 
(XUNTO COA SOLICITUDE)

CERTIFICADO DO CENTRO 

CERTIFICO que a/s persoa/s proposta/s para realización deste obradoiro son socias ou colaboradoras desta entidade. 

MANIFESTO que a entidade ten a autorización das persoas propostas para participar nas escolas abertas 2010, para a cesión dos seus datos persoais á 

Secretaría Xeral da Emigración, co fin de poder xestionar a axuda relativa á correspondente convocatoria.

(NOME E APELIDOS)

Vº E PRACE                   (SELO DO CENTRO)                                    O/A SECRETARIO/A 
O/A PRESIDENTE/A 

(NOME E APELIDOS)

GRAVACIÓN EN VÍDEO DIXITAL DE CADA ASPIRANTE

CURRÍCULO DE CADA ASPIRANTE

FOTOCOPIA DO DNI OU EQUIVALENTE

DECLARACIÓN DOS ASPIRANTES EN QUE SE COMPROMETAN A INVESTIR OS COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS NO SEO DA ENTIDADE

UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ DE CADA ASPIRANTE

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

NACIONALIDADE

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN PRIMEIRO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

CORREO ELECTRÓNICO

SI NON

APELIDOS NOME

¿É GALEGO/A?

DNI OU EQUIVALENTE

DOMICILIO

DATOS DA PERSOA PROPOSTA EN SEGUNDO LUGAR (CUBRIR SÓ SE O SOLICITANTE É UNHA ENTIDADE 
GALEGA)

CP CIDADE PAÍS

¿FILLO/A DE GALEGO/A? ¿NETO/A DE GALEGOS?

DATA DE NACEMENTO

NACIONALIDADE TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

NONSI NONSI

NONSI NONSI NONSI

Lugar  e data

de, de
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PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

CONVOCATORIA: Programa de escolas abertas presenciais 2010 destinadas ás comunidades galegas no exterior. 

DECLARACIÓN DE AXUDAS

ENTIDADE GALEGA OU PERSOA FÍSICA SOLICITANTE DAS ESCOLAS ABERTAS 2010:

Asdo.:

ANEXO  V

CONVOCATORIA: Programa de escolas abertas presenciais 2010 destinadas ás comunidades galegas no exterior 

Quen abaixo asina declara que non está incursa en ningunha causa de prohibición para obter a condición de beneficiario, consonte o establecido nos
puntos 2º e 3º do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

DECLARACIÓN DE NON INCORRER EN PROHIBICIÓN PARA OBTER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIO

ENTIDADE GALEGA OU PERSOA FÍSICA SOLICITANTE DAS ESCOLAS ABERTAS 2010: 

Asdo.:

ANEXO  VI

Que ten concedidas axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes, ou entes públicos ou privados, como se
indica a continuación.

Quen abaixo asina declara que non ten concedidas outras axudas ou subvencións, para o mesmo programa, distintas da solicitada á Secretaría 
Xeral da Emigración da Xunta de Galicia.

Denominación do organismo, sociedade ou entidade pública 
ou privada que concedeu a axuda Obxecto da axuda concedida Importe

Lugar  e data

de, de

Lugar  e data

de, de

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €


