ANEXO IV-B

XUSTIFICACIÓN DA AXUDA: LIÑA 2 – TALENTO 30 FORMACIÓN EN ALTERNANCIA
TR353C - SUBVENCIÓN PROGRAMA TALENTO 30

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

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

IMPORTE

SITUACIÓN (aprobada, concedida ou
pendente)

Que, en relación coas axudas de minimis (regulamentos (CE) nº 717 2014, 1407/2013 e 1408/2013), neste ano e nos dous anteriores ten
concedidas as axudas que se relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Nóminas aboadas ás persoas traballadoras que se contraten e boletíns de cotización á Seguridade Social (recibo de liquidación de
cotizacións, relación nominal de traballadores, etc.), así como os documentos bancarios correspondentes que acrediten o seu pagamento, e
mais os impresos de liquidación nominal do IRPF e xustificantes do seu pagamento, unha vez se dispoña deles.
Memoria final resumo das accións realizadas no posto de traballo durante a totalidade do período subvencionado, segundo o modelo que se
publicará na web institucional da Xunta de Galicia.
Facturas e documentación acreditativa dos gastos pagados na impartición do programa de formación en competencias brandas
Currículo das persoas encargadas da impartición do programa de competencias brandas.
Memoria específica das accións formativas en competencias brandas desenvolvidas ao longo do período, con especificación dos obxectivos da
formación, accións impartidas, logros acadados, e identificación de asistentes. A memoria deberá estar asinada pola persoa formadora e a
entidade beneficiaria. Anexas a esta memoria figurarán as acreditacións da recepción das actividades formativas polas persoas contratadas
ao abeiro da presente orde nas que conste a denominación das actividades formativas, a súa duración e a sinatura das persoas traballadoras
que acredite a súa asistencia.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade.

Finalidades do tratamento

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 as 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.

Destinatarias dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión
dos seus datos ou retirar, no seu 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 SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Formación e Colocación

de

de

