ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED311A

SOLICITUDE

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF
NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa representante

Persoa solicitante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou ao 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 (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen 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 forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS DO CENTRO
CENTRO EN QUE CURSOU 2º DE BACHARELATO
CP

PROVINCIA

IES A QUE ESTÁ ADSCRITO (só para alumnado de centros privados)
NOME DO CENTRO EDUCATIVO
CÓDIGO DO CENTRO EDUCATIVO

PRIMEIRO IDIOMA ESTRANXEIRO CURSADO
Alemán

Francés

Italiano

Portugués

Inglés

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

ANEXO I
(continuación)

MODALIDADE DE BACHARELATO CURSADA
Ciencias e Tecnoloxía
Humanidades e Ciencias Sociais (itinerario de Humanidades)
Humanidades e Ciencias Sociais (itinerario de Ciencias sociais)
Artes

ELIXE A SEGUINTE MATERIA XERAL DO BLOQUE DE MATERIAS TRONCAIS, PARA A SEGUNDA PARTE DA PROBA
Matemáticas II

Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II

Latín II

Fundamentos da Arte II

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que acepta todas as bases da convocatoria e que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Que autoriza o tratamento e a publicidade dos datos persoais recollidos na tramitación deste procedemento.
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 das 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 mediante o 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; estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á
Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, conforme o
artigo 10.2.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e que dispón da documentación que así o acredita e que a porá á
disposición da Administración cando lle sexa requirida.
6. Que se compromete a manter os ditos requisitos durante o período de tempo inherente ao recoñecemento ou exercicio do dereito, de
maneira que, se durante este período deixa de cumprir algún dos requisitos detallados na declaración llo comunicará ao órgano xestor.

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, deberano indicar no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI ou NIE da persoa solicitante.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

Expediente dos estudos de bacharelato cursados polo/a solicitante.
Estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT.
Estar ao día no pagamento á Seguridade Social.
Estar ao día no pagamento á Consellería de Facenda.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, é
informado/a 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 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria/Secretaría Xeral Técnica, como responsable do ficheiro,
solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 24 de abril de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2016-2017.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

de

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

