
ANEXO III-a

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS DE FORMACIÓN 
LABORAL, COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, DIRIXIDAS Á POBOACIÓN INMIGRANTE E 
RETORNADA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DURANTE O ANO 2012

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PR910A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

Os campos sinalados con * son obrigatorios

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF *

ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DA REPRESENTANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DNI

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO DO RESPONSABLE DO PROGRAMA

Autorizo a Secretaría Xeral de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde do 7 de xullo de 2009, da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade. 

SI NON (neste caso xuntarase documentación)

DECLARACIÓN
A entidade solicitante presta o seu consentimento para incluír e facer públicos, no Rexistro Público de Axudas, Subvencións e Convenios e no Rexistro Público 
de Sancións, 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, os 
datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como as sancións impostas. 

Os datos referidos integrarán un ficheiro cuxo responsable será a Consellería de Economía e Facenda, ante a cal se poderán exercer os dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación e oposición. 

Salvo nos casos sinalados no artigo 9.4. do 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, 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 reintegro 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 no portal GaliciaAberta no enderezo http://emigracion.xunta.es a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo 
que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación no citado portal. 

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 secretaría como responsable do ficheiro.

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDE que son certos os datos consignados nesta solicitude e acepto, como representante da entidade que se indica, someterme 
ás normas da convocatoria, facilitar a información e documentación que se solicite, de ser o caso, e permitir e facilitar o labor do persoal encargado de avaliar a 
solicitude.

LEXISLACIÓN APLICABLE 

Resolución do 25 de xuño de 2012, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, 
dirixidas a entidades sen ánimo de lucro, para desenvolver accións de formación laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, que contribúan a incrementar a 
participación das persoas inmigrantes e retornadas no mundo laboral na Comunidade Autónoma galega durante o ano 2012.

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Lugar e data

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO III-b

ACCIÓNS FORMATIVAS PARA AS QUE SE SOLICITA A SUBVENCIÓN

ACCIÓN FORMATIVA LOCALIDADE CONTÍA SOLICITADA

  TOTAL

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

, de de

Lugar e data



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO III-c

ORZAMENTO E PROGRAMA DA ACCIÓN FORMATIVA

DENOMINACIÓN LOCALIDADE

ORZAMENTO TOTAL ACHEGA ENTIDADE * CONTÍA SOLICITADA

*Se é o caso, indicar a achega propia da entidade.

Nº alumnos Nº horas Nº horas Nº días
Importe bolsa Compromiso de 

contratación do alumnado Emprego da
teóricas prácticas * lectivos Día lectivo  

alumno/a
Total bolsas  

acción % Duración dos 
contratos 

lingua galega

*Cando as prácticas se desenvolvan en empresas, indicar (PE) a continuación do nº de horas. 

PROGRAMA DA ACCIÓN FORMATIVA
Obxectivos

Módulos e nº de horas teóricas e prácticas de cada un

Metodoloxía que se vai utilizar

MEDIOS MATERIAIS
Material que se destinará ao desenvolvemento do curso

Material que se achegará ao alumnado

Medidas de acompañamento ao alumnado



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO III-c 
(continuación)

Ingresos

Achega da subvención 

Achega da entidade 

Gastos

Persoal docente

Bolsas do alumnado

Seguro de accidentes

Material para o alumnado

Material acción formativa

Aulas

(...)

*En ingresos, se é o caso, consignar a achega da entidade; e en gastos consignar, polo menos, os conceptos sinalados. 

No caso de ter prevista a subcontratación, indique a porcentaxe

ORZAMENTO

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Lugar e data

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO III-d

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA COA SOLICITUDE, INFORMACIÓN ACCESIBLE E AUTORIZACIÓN DE CONSULTA 
DO DNI 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA COA SOLICITUDE (marcar con "x" o que corresponda)
a. Acreditación da identidade do/da solicitante. *

b. Poder suficiente para actuar en nome e representación da entidade solicitante. *

c. Acreditación do requisito de inscrición no rexistro correspondente.*

d. Fotocopia cotexada dos estatutos da entidade debidamente legalizados.*

e. Fotocopia cotexada da tarxeta de identificación fiscal da entidade.*

f. Accións formativas para as que se solicita a subvención (ANEXO III), presentando programa completo e orzamento desagregado de cada 
acción formativa e especificando, de ser o caso, as medidas de acompañamento ao alumnado, o compromiso de contratación e o emprego 
da lingua galega na realización das actividades; e concretando o nº de alumnos/as participantes, a contía total das bolsas que se aboarán 
e o número de horas -especificando as teóricas e as prácticas- de cada acción e se as prácticas se realizan en empresas.

g. Declaración de non ter solicitada nin concedida ningunha outra axuda para financiar as accións formativas solicitadas (ANEXO IV).

h. Declaración de non estar incursa a entidade na prohibición de obter a condición de beneficiario sinalada nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (ANEXO IV).

i. Declaración en que conste que a entidade solicitante se atopa ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade 
Social, e que non ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia (ANEXO V).

j. Memoria da entidade, con indicación da súa estrutura e capacidade de xestión, das actividades que desenvolve, con especial referencia ás 
de formación laboral dirixidas a persoas inmigrantes e/ou retornadas, e de se forma parte dunha federación ou confederación (ANEXO VI).

k. Ficha de solicitude de transferencia bancaria (ANEXO VII).

l. Compromiso de contratación (ANEXO VIII).

* Non marcar con “x” a documentación dos puntos b),c),d) e/ou e) no caso de identificala como información accesible, nin a do punto a) no caso de autorización de 
consulta.

Documentación presentada na secretaría xeral nos últimos 5 anos 
en que non  se produciron modificacións no seu contido

Código do procedemento en que está, nº 
expediente e ano Nome do procedemento

Poder suficiente para actuar en nome e representación da 
entidade solicitante (b)

Requisito da inscrición no rexistro correspondente (c)

Estatutos da entidade (d)

Tarxeta de identificación fiscal da entidade (e)

INFORMACIÓN ACCESIBLE (artigo 9º das bases reguladoras) 

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

, de de

Lugar e data



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO IV

DECLARACIÓNS NA FASE DE SOLICITUDE

ENTIDADE QUE REALIZA AS DECLARACIÓNS: 
  
1) DECLARACIÓN DE NON TER SOLICITADA NIN CONCEDIDA NINGUNHA OUTRA AXUDA PARA FINANCIAR AS ACCIÓNS FORMATIVAS 
SOLICITADAS:

Don/Dona , con DNI

secretario/a de

que solicitou unha subvención para o desenvolvemento de accións de formación laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, que 

contribúan a incrementar a participación das persoas  inmigrantes e retornadas no mundo laboral na Comunidade Autónoma galega durante o 

ano 2012, 

 

DECLARO: 

Que a entidade solicitante non ten solicitada nin concedida ningunha outra subvención, axuda, ingresos ou recursos para a execución das 

accións formativas que se solicitan no anexo III, procedentes de calquera administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión 

Europea ou de organismos internacionais. 

 

2) DECLARACIÓN EXPRESA: 

O/a secretario da entidade declara expresamente que esta non está incursa nas circunstancias previstas no articulo 10 da Lei 9/2007, do 13 de 

xuño, de subvencións de Galicia.

Sinatura do/da solicitante ou persoa que o representa

Lugar e data

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO V

DECLARACIÓN DE ATOPARSE AO DÍA NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAS ECONÓMICAS COAS ADMINISTRACIÓNS 
PÚBLICAS E COA SEGURIDADE SOCIAL 

para o desenvolvemento de accións de formación laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, que contribúan a incrementar a 

participación das persoas inmigrantes e retornadas no mundo laboral na Comunidade Autónoma galega durante o ano 2012, 

  

DECLARO: 

Que a entidade solicitante se atopa ao día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e non ten pendente de pagamento 

ningunha outra débeda coa Comunidade Autónoma.

Don/Dona , con DNI

solicitante dunha subvención en representación de 

Sinatura do/da solicitante ou persoa que o representa

Lugar e data

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO VI

MEMORIA DA ENTIDADE

DATA DE CONSTITUCIÓN DA ENTIDADE ÁMBITO TERRITORIAL DA ACTUACIÓN

FINS DA ENTIDADE

Se a entidade solicitante é unha federación ou confederación, cubrir os datos que a seguir se relacionan:

ASOCIACIÓNS OU FEDERACIÓNS INTEGRADAS

NOME NIF DATA DE CONSTITUCIÓN

ESTRUTURA E CAPACIDADE DE XESTIÓN:
INMOBLES, RÉXIME XURÍDICO* E BREVE DESCRIPCIÓN DAS INSTALACIÓNS

*Indicar se é propio, arrendado ou cedido.

MEDIOS PERSOAIS

ACTIVIDADES QUE DESENVOLVE, CON ESPECIAL REFERENCIA ÁS DE FORMACIÓN LABORAL DIRIXIDAS A PERSOAS INMIGRANTES E/OU RETORNADAS

Sinatura do/da solicitante ou persoa que o representa

Asdo:

Lugar e data

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO VII

FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

TITULAR DA CONTA BANCARIA NIF

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)NOME DA ENTIDADE

ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

DECLARO: 

Que os datos arriba reflectidos son correctos e corresponden ao titular e número de conta.

Sinatura do solicitante ou persoa que o representa

Lugar e data

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO VIII

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

A entidade , con NIF

comprométese a través de don/dona , con DNI

como representante legal seu/súa, e consonte a Resolución do __ de ________ de 2012, da Secretaría Xeral da Emigración, a ofertar os postos 

de traballo que se sinalan a seguir, nas condicións establecidas na dita resolución:

Acción formativa Localidade % contratación Duración

Sinatura do solicitante ou persoa que o representa

Lugar e data

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO IX

MEMORIA XUSTIFICATIVA DA ACCIÓN FORMATIVA 
(Deberá achegarse unha memoria por cada acción desenvolvida)

ENTIDADE

DENOMINACIÓN LOCALIDADE

1.- DESCRICIÓN DO DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN
PERÍODO (DESDE/ATA)

/

HORARIO Nº DE ALUMNOS/AS Nº HORAS TEÓRICAS Nº HORAS  PRÁCTICAS

ENDEREZO

PERSOAL DOCENTE E BREVE CURRÍCULO 

RECURSOS MATERIAIS EMPREGADOS E INSTALACIÓNS MATERIAL ACHEGADO AO ALUMNADO

MEDIDAS DE ACOMPAÑAMENTO AO ALUMNADO

PROGRAMA (MÓDULOS E Nº HORAS DE CADA UN)

DESCRICIÓN DO DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN E METODOLOXÍA UTILIZADA, ASÍ COMO DA REALIZACIÓN DA PROBA DE APTITUDE FINAL

2.- ORZAMENTO EXECUTADO 
TOTAL DA ACCIÓN ACHEGA DA SUBVENCIÓN CONTÍA SOLICITADA

Gastos *

Persoal docente

Bolsas do alumnado

Seguro de accidentes
Material para o alumnado

Material acción formativa

Aulas

(...)
* Consignar, polo menos, os conceptos sinalados. 

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

, de de

Lugar e data



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
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ANEXO X

CERTIFICADO DO GASTO REALIZADO

Don/Dona , con DNI

secretario/a de

CERTIFICA: 

Que en relación á Resolución de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para desenvolver accións de formación laboral, cofinanciadas polo 

Fondo Social Europeo, que contribúan a incrementar a participación das persoas inmigrantes e retornadas no mundo laboral na Comunidade 

Autónoma galega durante o ano 2012, do           _______________________, realizáronse os seguintes gastos: 

ACCIÓN FORMATIVA LOCALIDADE IMPORTE SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

IMPORTE  
XUSTIFICADO

Sinatura do/da solicitante ou persoa que o representa

Lugar e data

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO XI

RELACIÓN DAS FACTURAS E DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DO GASTO REALIZADO

ENTIDADE

DENOMINACIÓN DA ACCIÓN FORMATIVA LOCALIDADE DA ACCIÓN FORMATIVA

Nº 
orde Data Nº factura Empresa ou entidade 

emisora Concepto Importe 
(IVE incluído)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TOTAL

CERTIFICO que todas as facturas que aparecen na relación anterior, presentadas como documentación xustificativa, corresponden aos gastos 

realizados neste ano pola entidade en execución das accións subvencionadas. 

Sinatura do secretario da entidade

Lugar e data

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO XII

DECLARACIÓNS NA FASE DE XUSTIFICACIÓN

ENTIDADE QUE REALIZA AS DECLARACIÓNS

ACCIÓN/S FORMATIVA/S PARA A/S QUE SE SOLICITOU A SUBVENCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN:

1) DECLARACIÓN DE FINANCIAMENTO:

Don/Dona , con DNI

secretario/a de

que solicitou unha subvención para o desenvolvemento de accións de formación laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, que 

contribúan a incrementar a participación das persoas  inmigrantes e retornadas no mundo laboral na Comunidade Autónoma galega durante o 

ano 2012, 

  

  

DECLARO: 

Que o financiamento das accións formativas subvencionadas que foron realizadas se fixo do seguinte xeito:

Importe a cargo da entidade

Subvencións da Secretaría Xeral da Emigración

Total financiamento:

2) DECLARACIÓN  DE  NON TER SOLICITADA NIN CONCEDIDA NINGUNHA OUTRA AXUDA PARA FINANCIAR AS ACCIÓNS FORMATIVAS 

SOLICITADAS: 

O/a secretario/a  declara que a entidade solicitante non ten solicitada nin concedida ningunha outra subvención, axuda, ingresos ou recursos 

para a execución das accións formativas subvencionadas, procedentes de calquera administración ou ente público ou privado, nacional, da 

Unión Europea ou de organismos internacionais. 

  

3) DECLARACIÓN EXPRESA: 

O/a secretario/a da entidade declara expresamente que a entidade solicitante se atopa ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e 

coa Seguridade Social, así como que non ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia.

Sinatura

Lugar e data

, de de



UNIÓN EUROPEA 
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ANEXO XIII

REITERACIÓN DO COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

A entidade _ _________________________________________________________________ , con NIF __________________ reitera que se compromete 

a través de don/dona ______________________________________________________________________________ , con DNI __________________ 

como representante legal seu/súa, e consonte a Resolución do __ de ________ de 2012, da Secretaría Xeral da Emigración, a ofertar postos de 

traballo a ____________ alumnos/as da acción formativa _____________________________________________________________________________ , 

desenvolvida en _______________________________________________________________________________________________________________ 

e que o acreditará no prazo previsto na resolución achegando copia dos contratos de traballo rexistrados cunha duración mínima de 

____________ meses e unha xornada laboral igual ou superior ao 50%.

Sinatura do representante legal 
 

Lugar e data

, de de
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ANEXO XIV

ACTA DA REUNIÓN PARA A OFERTA DUN POSTO DE TRABALLO DE

Asistentes:

Don/Dona , con DNI

representante legal da entidade

Don/Dona , con DNI/NIE

alumno/a do curso de , realizado na localidade de 

, desde o ao

Na sede da entidade, sita na rúa de

sendo as horas do día

MANIFESTAN: 

1.- Que a entidade                                                                                                             foi beneficiaria no procedemento de concorrencia 

competitiva para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para desenvolver accións de formación laboral, cofinanciadas polo 

Fondo Social Europeo, que contribúan a incrementar a participación das persoas inmigrantes e retornadas no mundo laboral na Comunidade 

Autónoma galega para o ano 2012, convocadas pola Secretaría Xeral da Emigración. 

2.- Que a acción subvencionada foi un curso de                                                                   na localidade de

3.- Que, como figura na solicitude presentada por esta entidade, comprometímonos a ofertar un posto de traballo, coas condicións mínimas 

establecidas na convocatoria, a unha                 % do alumnado que superou o curso.

4.- Que Don/Dona                                                                       

foi seleccionado para unha oferta de emprego segundo as seguintes condicións: 

- Categoría:  

- Xornada laboral: (indicar parcial/completa e nº de horas semanais/mensuais...) 

- Duración do contrato: (indicar data de inicio e de remate) 

- Salario bruto: (indicar importe mensual) 

- Localidade: 

- Empresa:

/

5.- Que na data de hoxe se lle fixo a oferta a don/dona 

6.- Que don/dona                                                                                                                    manifestou a súa renuncia á oferta do posto por:

Asdo.:

Representante legal da entidade

Asdo.:

Alumno/a

Lugar e data

, de de
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Os campos sinalados con * son obrigatorios
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
NOME OU RAZÓN SOCIAL
NIF *
ENDEREZO
Enderezo / Dirección
LOCALIDADE
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
TELÉFONO
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO
DATOS DA REPRESENTANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
DNI
ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS
Enderezo / Dirección
LOCALIDADE
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
TELÉFONO
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO DO RESPONSABLE DO PROGRAMA
Autorizo a Secretaría Xeral de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde do 7 de xullo de 2009, da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade. 
DECLARACIÓN
A entidade solicitante presta o seu consentimento para incluír e facer públicos, no Rexistro Público de Axudas, Subvencións e Convenios e no Rexistro Público de Sancións, 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, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como as sancións impostas.
Os datos referidos integrarán un ficheiro cuxo responsable será a Consellería de Economía e Facenda, ante a cal se poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
Salvo nos casos sinalados no artigo 9.4. do 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, 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 reintegro 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 no portal GaliciaAberta no enderezo http://emigracion.xunta.es a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación no citado portal. 
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 secretaría como responsable do ficheiro.
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDE que son certos os datos consignados nesta solicitude e acepto, como representante da entidade que se indica, someterme ás normas da convocatoria, facilitar a información e documentación que se solicite, de ser o caso, e permitir e facilitar o labor do persoal encargado de avaliar a solicitude.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 25 de xuño de 2012, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades sen ánimo de lucro, para desenvolver accións de formación laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, que contribúan a incrementar a participación das persoas inmigrantes e retornadas no mundo laboral na Comunidade Autónoma galega durante o ano 2012.
SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA
Lugar e data
,
de
de
ANEXO III-b
ACCIÓNS FORMATIVAS PARA AS QUE SE SOLICITA A SUBVENCIÓN
ACCIÓN FORMATIVA
LOCALIDADE
CONTÍA SOLICITADA
  TOTAL
SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA
,
de
de
Lugar e data
ANEXO III-c
ORZAMENTO E PROGRAMA DA ACCIÓN FORMATIVA
DENOMINACIÓN
Enderezo / Dirección
LOCALIDADE
ORZAMENTO TOTAL
Enderezo / Dirección
ACHEGA ENTIDADE *
Enderezo / Dirección
CONTÍA SOLICITADA
Enderezo / Dirección
*Se é o caso, indicar a achega propia da entidade.
Nº alumnos
Nº horas
Nº horas
Nº días
Importe bolsa
Compromiso de contratación do alumnado
Emprego da
teóricas
prácticas *
lectivos
Día lectivo 
alumno/a
Total bolsas 
acción
%
Duración dos
contratos 
lingua galega
*Cando as prácticas se desenvolvan en empresas, indicar (PE) a continuación do nº de horas. 
PROGRAMA DA ACCIÓN FORMATIVA
Obxectivos
Módulos e nº de horas teóricas e prácticas de cada un
Metodoloxía que se vai utilizar
MEDIOS MATERIAIS
Material que se destinará ao desenvolvemento do curso
Material que se achegará ao alumnado
Medidas de acompañamento ao alumnado
ANEXO III-c
(continuación)
Ingresos
Achega da subvención 
Achega da entidade 
Gastos
Persoal docente
Bolsas do alumnado
Seguro de accidentes
Material para o alumnado
Material acción formativa
Aulas
(...)
*En ingresos, se é o caso, consignar a achega da entidade; e en gastos consignar, polo menos, os conceptos sinalados. 
No caso de ter prevista a subcontratación, indique a porcentaxe
ORZAMENTO
SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA
Lugar e data
,
de
de
ANEXO III-d
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA COA SOLICITUDE, INFORMACIÓN ACCESIBLE E AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DO DNI 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA COA SOLICITUDE (marcar con "x" o que corresponda)
* Non marcar con “x” a documentación dos puntos b),c),d) e/ou e) no caso de identificala como información accesible, nin a do punto a) no caso de autorización de consulta.
Documentación presentada na secretaría xeral nos últimos 5 anos en que non  se produciron modificacións no seu contido
Código do procedemento en que está, nº expediente e ano
Nome do procedemento
Poder suficiente para actuar en nome e representación da entidade solicitante (b)
Requisito da inscrición no rexistro correspondente (c)
Estatutos da entidade (d)
Tarxeta de identificación fiscal da entidade (e)
INFORMACIÓN ACCESIBLE (artigo 9º das bases reguladoras) 
SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA
,
de
de
Lugar e data
ANEXO IV
DECLARACIÓNS NA FASE DE SOLICITUDE
ENTIDADE QUE REALIZA AS DECLARACIÓNS:
 
1) DECLARACIÓN DE NON TER SOLICITADA NIN CONCEDIDA NINGUNHA OUTRA AXUDA PARA FINANCIAR AS ACCIÓNS FORMATIVAS SOLICITADAS:
Don/Dona
, con DNI
secretario/a de
que solicitou unha subvención para o desenvolvemento de accións de formación laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, que contribúan a incrementar a participación das persoas  inmigrantes e retornadas no mundo laboral na Comunidade Autónoma galega durante o ano 2012,
DECLARO:Que a entidade solicitante non ten solicitada nin concedida ningunha outra subvención, axuda, ingresos ou recursos para a execución das accións formativas que se solicitan no anexo III, procedentes de calquera administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
2) DECLARACIÓN EXPRESA:
O/a secretario da entidade declara expresamente que esta non está incursa nas circunstancias previstas no articulo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Sinatura do/da solicitante ou persoa que o representa
Lugar e data
,
de
de
ANEXO V
DECLARACIÓN DE ATOPARSE AO DÍA NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAS ECONÓMICAS COAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E COA SEGURIDADE SOCIAL 
para o desenvolvemento de accións de formación laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, que contribúan a incrementar a participación das persoas inmigrantes e retornadas no mundo laboral na Comunidade Autónoma galega durante o ano 2012,
 
DECLARO:
Que a entidade solicitante se atopa ao día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Comunidade Autónoma.
Don/Dona
, con DNI
solicitante dunha subvención en representación de 
Sinatura do/da solicitante ou persoa que o representa
Lugar e data
,
de
de
ANEXO VI
MEMORIA DA ENTIDADE
DATA DE CONSTITUCIÓN DA ENTIDADE
Enderezo / Dirección
ÁMBITO TERRITORIAL DA ACTUACIÓN
FINS DA ENTIDADE
Enderezo / Dirección
Se a entidade solicitante é unha federación ou confederación, cubrir os datos que a seguir se relacionan:
ASOCIACIÓNS OU FEDERACIÓNS INTEGRADAS
NOME
NIF
DATA DE CONSTITUCIÓN
ESTRUTURA E CAPACIDADE DE XESTIÓN:
INMOBLES, RÉXIME XURÍDICO* E BREVE DESCRIPCIÓN DAS INSTALACIÓNS
*Indicar se é propio, arrendado ou cedido.
MEDIOS PERSOAIS
ACTIVIDADES QUE DESENVOLVE, CON ESPECIAL REFERENCIA ÁS DE FORMACIÓN LABORAL DIRIXIDAS A PERSOAS INMIGRANTES E/OU RETORNADAS
Sinatura do/da solicitante ou persoa que o representa
Asdo:
Lugar e data
,
de
de
ANEXO VII
FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
TITULAR DA CONTA BANCARIA
NIF
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)
NOME DA ENTIDADE
ENDEREZO
Enderezo / Dirección
LOCALIDADE
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
DECLARO:
Que os datos arriba reflectidos son correctos e corresponden ao titular e número de conta.
Sinatura do solicitante ou persoa que o representa
Lugar e data
,
de
de
ANEXO VIII
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
A entidade
, con NIF
comprométese a través de don/dona
, con DNI
como representante legal seu/súa, e consonte a Resolución do __ de ________ de 2012, da Secretaría Xeral da Emigración, a ofertar os postos de traballo que se sinalan a seguir, nas condicións establecidas na dita resolución:
Acción formativa
Localidade
% contratación
Duración
Sinatura do solicitante ou persoa que o representa
Lugar e data
,
de
de
ANEXO IX
MEMORIA XUSTIFICATIVA DA ACCIÓN FORMATIVA
(Deberá achegarse unha memoria por cada acción desenvolvida)
ENTIDADE
Enderezo / Dirección
DENOMINACIÓN
Enderezo / Dirección
LOCALIDADE
1.- DESCRICIÓN DO DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN
PERÍODO (DESDE/ATA)
/
HORARIO
Nº DE ALUMNOS/AS
Nº HORAS TEÓRICAS
Nº HORAS  PRÁCTICAS
ENDEREZO
Enderezo / Dirección
PERSOAL DOCENTE E BREVE CURRÍCULO 
RECURSOS MATERIAIS EMPREGADOS E INSTALACIÓNS
MATERIAL ACHEGADO AO ALUMNADO
MEDIDAS DE ACOMPAÑAMENTO AO ALUMNADO
PROGRAMA (MÓDULOS E Nº HORAS DE CADA UN)
DESCRICIÓN DO DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN E METODOLOXÍA UTILIZADA, ASÍ COMO DA REALIZACIÓN DA PROBA DE APTITUDE FINAL
2.- ORZAMENTO EXECUTADO 
TOTAL DA ACCIÓN
Enderezo / Dirección
ACHEGA DA SUBVENCIÓN
Enderezo / Dirección
CONTÍA SOLICITADA
Enderezo / Dirección
Gastos *
Persoal docente
Bolsas do alumnado
Seguro de accidentes
Material para o alumnado
Material acción formativa
Aulas
(...)
* Consignar, polo menos, os conceptos sinalados. 
SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA
,
de
de
Lugar e data
ANEXO X
CERTIFICADO DO GASTO REALIZADO
Don/Dona
, con DNI
secretario/a de
CERTIFICA:
Que en relación á Resolución de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para desenvolver accións de formación laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, que contribúan a incrementar a participación das persoas inmigrantes e retornadas no mundo laboral na Comunidade Autónoma galega durante o ano 2012, do           _____________________, realizáronse os seguintes gastos: 
ACCIÓN FORMATIVA
LOCALIDADE
IMPORTE SUBVENCIÓN CONCEDIDA
IMPORTE 
XUSTIFICADO
Sinatura do/da solicitante ou persoa que o representa
Lugar e data
,
de
de
ANEXO XI
RELACIÓN DAS FACTURAS E DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DO GASTO REALIZADO
ENTIDADE
Enderezo / Dirección
DENOMINACIÓN DA ACCIÓN FORMATIVA
Enderezo / Dirección
LOCALIDADE DA ACCIÓN FORMATIVA
Nº orde
Data
Nº factura
Empresa ou entidade emisora
Concepto
Importe
(IVE incluído)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL
CERTIFICO que todas as facturas que aparecen na relación anterior, presentadas como documentación xustificativa, corresponden aos gastos realizados neste ano pola entidade en execución das accións subvencionadas. 
Sinatura do secretario da entidade
Lugar e data
,
de
de
ANEXO XII
DECLARACIÓNS NA FASE DE XUSTIFICACIÓN
ENTIDADE QUE REALIZA AS DECLARACIÓNS
Enderezo / Dirección
ACCIÓN/S FORMATIVA/S PARA A/S QUE SE SOLICITOU A SUBVENCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN:
Enderezo / Dirección
1) DECLARACIÓN DE FINANCIAMENTO:
Don/Dona
, con DNI
secretario/a de
que solicitou unha subvención para o desenvolvemento de accións de formación laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, que contribúan a incrementar a participación das persoas  inmigrantes e retornadas no mundo laboral na Comunidade Autónoma galega durante o ano 2012,
 
 
DECLARO:
Que o financiamento das accións formativas subvencionadas que foron realizadas se fixo do seguinte xeito:
Importe a cargo da entidade
Subvencións da Secretaría Xeral da Emigración
Total financiamento:
2) DECLARACIÓN  DE  NON TER SOLICITADA NIN CONCEDIDA NINGUNHA OUTRA AXUDA PARA FINANCIAR AS ACCIÓNS FORMATIVAS SOLICITADAS:
O/a secretario/a  declara que a entidade solicitante non ten solicitada nin concedida ningunha outra subvención, axuda, ingresos ou recursos para a execución das accións formativas subvencionadas, procedentes de calquera administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
 
3) DECLARACIÓN EXPRESA:
O/a secretario/a da entidade declara expresamente que a entidade solicitante se atopa ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como que non ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia.
Enderezo / Dirección
Sinatura
Lugar e data
,
de
de
ANEXO XIII
REITERACIÓN DO COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
A entidade ________________________________________________________________ , con NIF ________________ reitera que se compromete a través de don/dona ____________________________________________________________________________ , con DNI ________________ como representante legal seu/súa, e consonte a Resolución do __ de ________ de 2012, da Secretaría Xeral da Emigración, a ofertar postos de traballo a __________ alumnos/as da acción formativa ___________________________________________________________________________ , 
desenvolvida en _____________________________________________________________________________________________________________ e que o acreditará no prazo previsto na resolución achegando copia dos contratos de traballo rexistrados cunha duración mínima de ___________ meses e unha xornada laboral igual ou superior ao 50%.
Sinatura do representante legal
 
Lugar e data
,
de
de
ANEXO XIV
ACTA DA REUNIÓN PARA A OFERTA DUN POSTO DE TRABALLO DE
Asistentes:
Don/Dona
, con DNI
representante legal da entidade
Don/Dona
, con DNI/NIE
alumno/a do curso de 
, realizado na localidade de 
, desde o
ao
Na sede da entidade, sita na rúa 
de
sendo as
horas do día
MANIFESTAN:
1.- Que a entidade                                                                                                             foi beneficiaria no procedemento de concorrencia competitiva para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para desenvolver accións de formación laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, que contribúan a incrementar a participación das persoas inmigrantes e retornadas no mundo laboral na Comunidade Autónoma galega para o ano 2012, convocadas pola Secretaría Xeral da Emigración. 
2.- Que a acción subvencionada foi un curso de                                                                   na localidade de
3.- Que, como figura na solicitude presentada por esta entidade, comprometímonos a ofertar un posto de traballo, coas condicións mínimas establecidas na convocatoria, a unha                 % do alumnado que superou o curso.
4.- Que Don/Dona                                                                      
foi seleccionado para unha oferta de emprego segundo as seguintes condicións:
-         Categoría: 
-         Xornada laboral: (indicar parcial/completa e nº de horas semanais/mensuais...)
-         Duración do contrato: (indicar data de inicio e de remate)
-         Salario bruto: (indicar importe mensual)
-         Localidade:
-         Empresa:
/
5.- Que na data de hoxe se lle fixo a oferta a don/dona 
6.- Que don/dona                                                                                                                    manifestou a súa renuncia á oferta do posto por:
Asdo.:
Representante legal da entidade
Asdo.:
Alumno/a
Lugar e data
,
de
de
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