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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
EXTRACTO da Orde do 11 de maio de 2021 pola que se establecen as bases
reguladoras e se procede á convocatoria dos premios fin de carreira da
Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos
de ensinanzas artísticas superiores no curso 2019/20 en centros públicos de
Galicia (código de procedemento ED311G).
BDNS (Identif.): 565631.
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo
se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index).
Primeiro.

Persoas beneficiarias

Estudantes que remataron brillantemente os seus estudos conducentes a unha titulación superior de ensinanzas artísticas no curso 2019/20, nos centros dependentes da
Xunta de Galicia, cunha puntuación media no seu expediente académico igual ou superior
a 8,5 puntos.
Segundo.

Obxecto
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Convocar, en réxime de concorrencia competitiva, os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas
superiores no curso 2019/20 nos centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.
Terceiro.

Bases reguladoras

Publícanse conxuntamente coa convocatoria.
Cuarto.

Orzamento e contía dos premios

O importe global previsto na orde é de 18.000 €.
Cada premio terá unha dotación máxima de 3.000 € e un diploma acreditativo.
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Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao
da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último
día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de
prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes do
vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo
finaliza o último día do mes.
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2021
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O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
P.D. (Orde do 9.2.2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade
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