ANEXO II

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

(actualizada no momento de xustificación e pagamento)
ED507A - AXUDAS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DAS CONFEDERACIÓNS E FEDERACIÓNS DE NAIS E PAIS DO ALUMNADO, E DAS ASOCIACIÓNS DE
NAIS E PAIS DO ALUMNADO DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

DATOS DA ENTIDADE DECLARANTE
RAZÓN SOCIAL
TIPO

NIF
NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

BLOQ.

CONCELLO

TELÉFONO 2

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

CENTRO EDUCATIVO DO QUE DEPENDE (só no caso das ANPAS)

NÚMERO DE REXISTRO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación co proxecto ou conceptos para os que solicita a presente subvención:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra/s axuda/s.
Si solicitou ou se lle concedeu outra/s axuda/s:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

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.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as entidades
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa representante
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma
Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta,
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A
CONSULTA

NIF da entidade solicitante

SI

NON

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT

SI

NON

ANEXO II
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Secretaría Xeral Técnica.

Finalidades do tratamento

Os datos persoais facilitados no presente formulario serán tratados para a tramitación administrativa derivada
da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o
tratamento
Destinatarios dos datos

Exercicio de dereitos

Cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación, así como na restante normativa recollida no presente formulario e na ficha do procedemento na
Guía de procedementos e servizos.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos.
As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, oposición,
limitación e supresión dos seus datos 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 REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

de

de

