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III. Outras disposicións
Instituto Galego de Promoción Económica
CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 13 de abril de 2018 pola que se
lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases
reguladoras do Programa de adquisición de competencias profesionais en
materia de internacionalización empresarial, e se procede á súa convocatoria en
réxime de concorrencia competitiva.
Advertidos erros na referida resolución, publicada no DOG número 80, do 25 de abril
de 2018, cómpre facer as seguintes correccións:
– Na páxina 22057, no artigo 6.2.a).4º, onde di: «4º. Resgardo de ter pagadas as taxas
para a obtención do título de estudos universitarios acadado segundo o expresado no
artigo 4.5, en ausencia do título. (...)», debe dicir: «4º. Resgardo de ter pagadas as taxas
para a obtención do título de estudos universitarios obtido segundo o expresado no artigo
4.3, en ausencia do título. (...)».
– Na páxina 22057, no artigo 6.2.b), elimínase o punto 3º.
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– Na páxina 22059, no artigo 9.1, onde di: «1. As solicitudes serán avaliadas por un
comité de selección que estará presidido polo xerente do Igape (ou o seu suplente, en
caso de necesidade) (...)», debe dicir: «1. As solicitudes serán avaliadas por un comité
de selección que estará presidido polo xerente do Igape X (ou o seu suplente, en caso
de necesidade) (...)».
– Na páxina 22060, no artigo 9.3.e), onde di: «e) (...) No caso de titulacións universitarias non preferentes (artigo 2.8), o máster en comercio exterior non puntúa por ser
condición necesaria. (...)», debe dicir: «e) (...) No caso de titulacións universitarias non
preferentes (artigo 4.3), o máster en Comercio Exterior non puntúa por ser condición
necesaria. (...)».
– Nas páxinas 22073 e 22074 substitúese o anexo I polo que se publica con esta corrección de erros, debido a que se corrixe o cadro de Documentación que se presenta ou
xa presentada con anterioridade.
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS EN MATERIA DE
INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

DOCUMENTO

IG414A

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA

NÚMERO

PARROQUIA
CP

NIF/PASAPORTE
BLOQUE

ANDAR

PORTA

LUGAR
PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:
● Persoa solicitante
● Persoa ou entidade representante
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación e o asinante da
solicitude deberá recoller a notificación formal no enderezo da internet http://tramita.igape.es, logo de identificación mediante certificado.
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
● Electrónica a través do enderezo da internet http://tramita.igape.es. Só 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)
TIPO
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE
ANDAR
PORTA

PARROQUIA
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CÓDIGO POSTAL

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
LUGAR DE NACEMENTO

PAÍS

DATA DE NACEMENTO

SOLICITUDE PARA
□ IG220 – Programa de adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.
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ANEXO I
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
□ Que obtivo nos servizos web do Igape (http://tramita.igape.es) un documento electrónico cuxo identificador de documento electrónico (IDE),
obtido da aplicación informática para cubrir solicitudes, e o código de comprobación debe indicar a continuación, de forma obrigatoria. O contido
deste documento forma, para todos os efectos, parte integrante desta solicitude.
IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO (IDE) – 40 DÍXITOS ALFANUMÉRICOS – SHA 1 160 BITS

CÓDIGO DE COMPROBACIÓN

□ No caso de presentación da solicitude por vía electrónica, que as copias dixitalizadas presentadas no expediente constitúen unha reprodución
exacta dos seus orixinais.
□ No caso de presentación da solicitude presencialmente, que a documentación presentada no expediente en copia simple constitúe unha
reprodución exacta dos seus orixinais.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE (neste último caso presumirase que a consulta é autorizada)
□ Vida laboral da persoa solicitante posterior á data de publicación das bases no Diario Oficial de Galicia.
□ Resgardo de ter pagadas as taxas para a obtención do título de estudos universitarios acadado segundo o expresado no artigo 4.3 das bases, no
defecto do título. No caso de títulos expedidos por centros estranxeiros ou privados será preciso acreditalos cunha copia da homologación
concedida polo Ministerio de Educación español (isto non se require para os títulos de máster). A formación deberá estar finalizada antes da data
de presentación da solicitude.
□ Acreditación da formación específica de posgrao en comercio exterior segundo o expresado no artigo 9.3.e) das bases, se é o caso: copia do
certificado de realización dun curso completo en que conste o número de horas ou créditos do curso. O curso deberá estar finalizado antes da data
de presentación da solicitude.
□ Acreditación doutra formación de posgrao segundo o expresado no artigo 9.3.f) das bases, se é o caso: copia do certificado de realización dun
curso completo en que conste o número de horas ou créditos do curso. O curso deberá estar finalizado antes da data de presentación da solicitude.
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

▪ Curriculum vitae.
▪ Copia do pasaporte, no caso de que o solicitante sexa estranxeiro e non teña o número de
identificación de estranxeiría (NIE).

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, deberán
indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

▪ DNI ou NIE da persoa solicitante.
▪ DNI ou NIE da persoa representante.
▪ Certificado de empadroamento para acreditar o cumprimento da veciñanza administrativa en Galicia.
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▪ Título de estudos universitarios acadado, segundo o expresado no artigo 4.3.
▪ Tarxeta de demandante de emprego (ou tarxeta de demandante de mellora de emprego) do Servizo Público de Emprego de
Galicia.

OPÓÑOME Á
CONSULTA
o
o
o
o
o

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán
incluídos nun ficheiro denominado Beneficiarios-terceiros, co obxecto de xestionar este procedemento, así como para informar as persoas
interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é o Igape. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
poderanse exercer ante o Igape, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Complexo Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 de
Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a lopd@igape.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 13 de abril de 2018 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do Programa
de adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial, e se procede á súa convocatoria en réxime de
concorrencia competitiva.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
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