
 

FICHA DAS PERSOAS PARTICIPANTES 

IG650A – CONCURSO EDUEMPRENDE IDEA 
 

 

DATOS DA PERSOA PARTICIPANTE 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NUMERO BLOQUE ANDAR PORTA 

      

PARROQUIA LUGAR 

  

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    

 

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  

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  

  

 

 

DATOS DO PROXECTO 

NOME DO PROXECTO 

 

CENTRO EDUCATIVO MODALIDADE 

 □ A: grao superior                                       □ B: grao medio 

 

A PERSOA PARTICIPANTE 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 e conceptos para os cales solicita esta subvención. 
□ Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as que a 
seguir se relacionan: 
 

ORGANISMO ANO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE (€) 

    

    

    

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

    
□ Que todos os datos contidos nesta ficha e nos documentos que se achegan son certos. 
□ Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia. 
□ 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. 
□ Que autoriza a persoa solicitante do proxecto a presentar a solicitude no seu nome, en virtude do artigo 66 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas. 
 

 

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

DATOS BANCARIOS 

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos, consignados, relativos á conta bancaria indicada. 

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS) 

 IBAN       

ANEXO II 

http://tramita.igape.es/
http://tramita.igape.es/


 

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/NIE da persoa participante O 

DNI/NIE da persoa representante  O 

Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas O 

Consulta de concesións de subvencións e axudas O 

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 representante o Si   o Non 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) 

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 se 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 (artigos 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, 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 información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos 

 
 

LEXISLACIÓN APLICABLE 

Resolución pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases 
reguladoras do concurso Eduemprende Idea 2022, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e 
deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva 

 

SINATURA DA PERSOA PARTICIPANTE OU REPRESENTANTE 

 
 
 
 

Lugar e data 

 ,  de  de   

 
 

 
 

     

  

Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) 
 

ANEXO II 

(continuación) 


