ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

SI450A

SOLICITUDE

RENOVACIÓN DAS VOGALÍAS CORRESPONDENTES ÁS ENTIDADES NO CONSELLO
GALEGO DAS MULLERES
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

Nº DE INSCRICIÓN NO RUEPSS (de ser o caso)

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 OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
MODALIDADE DE PRESENTACIÓN
ENTIDADE VOTANTE

ENTIDADE CANDIDATA

(Marque o recadro que corresponda, como entidade votante ou como entidade candidata. Se desexa a presentación da entidade como votante e
como candidata deberá marcar os dous recadros)

NO CASO DE FEDERACIÓNS, RELACIÓN DE ASOCIACIÓNS INTEGRADAS
NOME OU RAZÓN SOCIAL

SIGLAS

CATEGORÍA NA QUE SE ENCADRA A ENTIDADE (SÓ PARA O CASO DAS ENTIDADES CANDIDATAS)
XERAL
EMPRESARIAL E/OU PROFESIONAL
RURAL
ATENCIÓN A COLECTIVOS CON ESPECIAL DIFICULTADE

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que a entidade está formada exclusivamente por mulleres (requisito establecido no artigo 6 do Decreto 157/2012, do 5 de xullo, polo que se
desenvolve a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero no relativo aos órganos
consultivos e de participación, e no artigo 2.a) da Orde do 19 de setembro de 2018, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se convocan as asociacións de mulleres e as federacións constituídas por estas para o
procedemento de renovación das vogalías que lles corresponden no Consello Galego das Mulleres).
2. Que o número de afiliadas da entidade na data de presentación da solicitude é de
(cubrir en letra e número).

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Memoria descritiva dos programas específicos
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Copia dos estatutos da entidade
Documentación acreditativa da representación legal

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 cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

NIF da entidade solicitante
DNI/NIE da persoa representante
MARQUE O CADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Inscrición da entidade no RUEPPS

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.

Persoas 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 acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros
dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na
normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán, en todo caso, aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 19 de setembro de 2018 pola que se convocan as asociacións de mulleres e as federacións constituídas por estas para o procedemento
de renovación das vogalías que lles corresponden no Consello Galego das Mulleres.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Igualdade

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

