ANEXO I

IG401C

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NUM

PARROQUIA

LUGAR
PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

IN
FO

CP

BLOQ

RM

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA

NIF

AT
I

NOME/RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTO

S

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

AXUDAS AOS SERVIZOS DE ASISTENCIA, DIAGNÓSTICO E SOPORTE NA IMPLANTACIÓN DE
SOLUCIÓNS DE INDUSTRIA 4.0 PARA A SÚA REALIZACIÓN EN EMPRESAS GALEGAS
(PROGRAMA RE-ACCIONATIC), COFINANCIADOS POLO FONDO EUROPEO DE
DESENVOLVEMENTO REXIONAL CON CARGO AO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA
2014-2020

VO

PROCEDEMENTO

TELÉFONO MÓBIL

ENDEREZO ELECTRÓNICO

ACTIVIDADE

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

TO

NOME/RAZÓN SOCIAL

S

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

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

EF

EC

Notifíquese a:
● Persoa ou entidade solicitante
● Persoa ou entidade representante
As notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do enderezo da internet http://tramita.igape.es.
Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a 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

DATA ESCRITURA

SOLICITUDE PARA

Nº DE PROTOCOLO

OUTORGADA POR ANTE O NOTARIO

NIF SOCIEDADE

DOMICILIO SOCIAL SOCIEDADE

Nº DE PROTOCOLO

SÓ

PODER DE REPRESENTACIÓN
PODER Nº
DATA PODER

OUTORGADA POR ANTE O NOTARIO

PA

ESCRITURA Nº

RA

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DA SOCIEDADE

O

□ IG236 – Axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas
galegas (Programa Re-accionaTIC), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia
2014-2020

ID

A prestación destes servizos está cofinanciada ao 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo Feder
Galicia 2014-2020, obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01 e actuación 3.4.1.5.
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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

ANEXO I
(continuación)
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.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
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DNI ou NIE da persoa solicitante
DNI/NIE/NIF da persoa representante
NIF da entidade representante
NIF da entidade solicitante
Certificado da AEAT de alta no Imposto de Actividades Económicas (IAE) da entidade solicitante
Certificado de estar ao corrente das obrigas tributarias coa AEAT
Certificado de estar ao corrente de pago coa Seguridade Social
Certificado de estar ao corrente de pago coa Consellería de Facenda

OPÓÑOME Á CONSULTA

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.
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. A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e
Fondos Europeos da Consellería de Facenda coa finalidade de realizar a xestión, seguimento,
información, control, coordinación e estudo da execución e avaliación dos programas operativos dos
fondos procedentes da Unión Europa na súa condición de Organismo Intermedios dos programas
operativos en virtude das funcións atribuídas pola Autoridade de Xestión dos programas operativos
segundo o disposto nos artigos 125, apartado 2, artigo 140, apartados 3 a 5, e Anexo XIII, apartado 3, do
Regulamento (UE) nº 1303/2013 e as súas disposicións de desenvolvemento. A persoa representante da
empresa prestadora do servizo para recompilar e achegar ao Igape a documentación xustificativa.
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.
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Lexitimación para o tratamento

RM

A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario

Finalidades do tratamento

TO

S

Persoas destinatarias dos datos

Exercicio de dereitos

EF

EC

Contacto delegado de protección de
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
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

RA

Resolución pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as
bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización
en empresas galegas (Programa Re-accionaTIC 2019), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa
operativo Feder Galicia 2014-2020
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SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

de
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,
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Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)

de

