ANEXO II
ACOMPAÑANTE E/OU FAMILIA DE ACOLLIDA
PR935A–AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

DATOS DA PERSOA ACOMPAÑANTE/REPRESENTANTE DA FAMILIA DE ACOLLIDA
NOME
TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF/PASAPORTE

NOME DA VÍA

NÚM.

PAÍS

ANDAR

PORTA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA
TELÉFONO 1

BLOQ.

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO 2

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR DA PERSOA ACOMPAÑANTE E/OU FAMILIA DE ACOLLIDA

(1)

NOME E APELIDOS

IDADE

PARENTESCO COA PERSOA
ACOMPAÑANTE

MEMBROS DA UNIDADE
FAMILIAR

ACOMPAÑANTE/MEMBRO DA FAMILIA DE ACOLLIDA

(1) Deberanse incluír nesta parte todos os membros da unidade familiar nos termos do artigo 4.a) e b) da resolución

DATOS ECONÓMICOS DA UNIDADE FAMILIAR DA PERSOA ACOMPAÑANTE E/OU FAMILIA DE ACOLLIDA
NOME E APELIDOS

PARENTESCO COA
PERSOA ACOMPAÑANTE

INMOBLES

(2)

MOBLES

(3)

TIPO DE (4)
INGRESOS/RENDAS

CONTÍA TOTAL
DE INGRESOS

MEMBROS DA UNIDADE
FAMILIAR

ACOMPAÑANTE/MEMBRO DA FAMILIA DE ACOLLIDA

(2) Recibo do imposto que os grave ou contrato de compravenda
(3) Certificacións bancarias
(4) Pensións, salarios...

A PERSOA ACOMPAÑANTE OU REPRESENTANTE DA FAMILIA DE ACOLLIDA DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para o mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para o mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as que
a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

ANEXO II
(continuación)

A PERSOA ACOMPAÑANTE OU REPRESENTANTE DA FAMILIA DE ACOLLIDA DECLARA (continuación)
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
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 de axudas prevista 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 polo 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.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documentación acreditativa da identidade e da nacionalidade da persoa acompañante e/ou representante da familia de acollida en Galicia
(art. 8.1.6.b).
Documentación acreditativa da situación económica da persoa acompañante e/ou representante da familia de acollida en Galicia, así como
da súa unidade económica familiar (art. 8.1.6.b).

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.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI da persoa acompañante
DNI/NIE da persoa representante da familia de acollida

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento

Xunta de Galicia. Secretaría Xeral da Emigración.
Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais
impostas ao dito responsable (artigo 6.1., letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e
obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo
goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión
dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común,
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada
de protección de datos e máis https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
información

SINATURA DA PERSOA ACOMPAÑANTE/REPRESENTANTE DA FAMILIA DE ACOLLIDA

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Emigración

de

de

