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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CORRECCIÓN de erros. Orde do 26 de xuño de 2015 pola que se establecen 
as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, 
das axudas para a creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións 
estratéxicas do Sistema universitario de Galicia e se procede á súa convocatoria 
para o exercicio 2015.

Advertidos erros na referida orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 127, 
do 8 de xullo de 2015, cómpre facer as oportunas correccións.

Na páxina 28331 débese incluír o «anexo III».
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ANEXO III

PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA A CREACIÓN, RECOÑECEMENTO E ESTRUTURACIÓN DE AGRUPACIÓNS 
ESTRATÉXICAS DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

ED431E

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA AGRUPACIÓN
NOME ACRÓNIMO

NOME E APELIDOS DA PERSOA COORDINADORA DA AGRUPACIÓN NIF

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO III 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Esta entidade non solicitou nin se lle concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou das 
entidades vinculadas ou dependentes delas.

Esta entidade solicitou e concederónselle, ou están pendentes de resolución de concesión, axudas para a mesma finalidade das distintas 
administracións públicas competentes, ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, a saber:

DESCRICIÓN DA AXUDA E CONCEPTO IMPORTE (€) ESTADO (1)

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE. No caso de solicitudes denegadas, farase constar DENEGADA. 
  
2. Que os grupos e/ou os/as investigadores/as individuais que integran esta agrupación non forman parte de ningunha outra solicitude. 

3. Que os grupos e/ou os/as investigadores/as individuais que integran esta agrupación non formaron parte de ningunha agrupación estratéxica 
financiada con cargo a axudas para a mesma finalidade da Xunta de Galicia dos anos 2008, 2009 ou 2012. 

4. Que se compromete a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite ou obteña cos mesmos obxectivos que os establecidos nesta 
convocatoria doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data da 
presente declaración  

5. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 

6. Que esta entidade non está incursa en ningunha das prohibicións para a obtención de subvencións previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia. 

7. Que esta entidade está ao día no cumprimento das obrigas coa Administración do Estado, a Seguridade Social e a Administración pública da 
Comunidade Autónoma.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 
Presentación da agrupación, de acordo co modelo publicado na páxina web (artigo 4a).

Descrición da situación actual da suma das capacidades dos integrantes da agrupación, de acordo co modelo publicado na páxina web 
(artigo 4b).

Programa de actuación da agrupación, de acordo co modelo publicado na páxina web (artigo 4c).

Copia do DNI ou NIE da persoa representante da universidade, só no caso de non autorizar a súa consulta (artigo 4e).

Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos de identidade da persoa representante no 
Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 
255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaoo/a 
de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a 
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante 
o envío dun correo electrónico a promocioncientifica.educacion@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde  do 26 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas 
para a creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do Sistema universitario de Galicia e se procede á súa convocatoria 
para o exercicio 2015.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Universidades Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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