
ANEXO IANEXO I

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DOCÓDIGO DO
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

SUBVENCIÓNS POLAS QUE SE CONCEDEN AXUDAS SUBVENCIÓNS POLAS QUE SE CONCEDEN AXUDAS ÁS PERSOAS BENEFICIARIASÁS PERSOAS BENEFICIARIAS
DO RÉXIME DE PROTECCIÓN TEMPORAL AFECTADAS POLO CONFLITO EN UCRAÍNADO RÉXIME DE PROTECCIÓN TEMPORAL AFECTADAS POLO CONFLITO EN UCRAÍNA
QUE CAREZAN DE RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES NO ÁMBITO DAQUE CAREZAN DE RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES NO ÁMBITO DA
COMUNIDADE DE GALICIA, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIACOMUNIDADE DE GALICIA, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA

BS631EBS631E SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

  E, NA SÚA REPRESENTACIÓN   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 NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán
cambiar en calquera momento a través de Notifica.gal:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.

Electrón icaElectrón ica  a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

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

NÚMERO DE CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)TITULAR DA CONTA

IBAN

https://notifica.xunta.gal


ANEXO IANEXO I
(continuación)(continuación)

  A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:    A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:  
1. Que, en relación coa axuda solicitada:

 Que obtivo o estatuto de protección temporal de conformidade co RD 1325/2003, do 4 de outubro.

 Que consta empadroada no seguinte concello de Galicia:

PROVINCIA CONCELLO

 Que non dispón de medios económicos suficientes nos termos do Regulamento polo que se establece o sistema de acollida en materia de
protección internacional, aprobado polo RD 220/2022, do 29 de marzo.

 Que non ocupa praza nin obtén recursos ou medios do dispositivo de emerxencia da Secretaría de Estado de Migracións para atender
persoas desprazadas nin de ningún dos programas que forman parte do itinerario de acollida.

 Que non está incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiaria de subvencións sinaladas no artigo 13 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

 Que se atopa ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social.

 Que non mantén débedas ou sancións de natureza tributaria en período executivo coa Facenda da Comunidade Autónoma de Galicia, salvo
que se atopen aprazadas, fraccionadas ou cuxa execución estea suspendida, e así mesmo, está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de
subvencións coa Administración da Comunidade Autónoma

 Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTADOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

Copia da resolución pola que se concede o réxime de protección temporal de maneira conxunta co menor de idade a cargo.

Copia do empadroamento conxunto coa persoa menor de idade.

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto  de cons u l ta  ás  adm in is tracións  púb l icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto  de cons u l ta  ás  adm in is tracións  púb l icas . No
cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a  es ta  cons u l ta , deberán ind ica lo  nocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a  es ta  cons u l ta , deberán ind ica lo  no
recadro corres pondente  e  achegar unha cop ia  dos  docum entos .recadro corres pondente  e  achegar unha cop ia  dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á
CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da Comunidade
Autónoma
Certificado de vida laboral
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
A pers oa in teres ada autoriza  a  cons u l ta  a  outras  adm in is tracións  púb l icas  dos  s egu in tesA pers oa in teres ada autoriza  a  cons u l ta  a  outras  adm in is tracións  púb l icas  dos  s egu in tes
datos . De non autorizar a  cons u l ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente .datos . De non autorizar a  cons u l ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente .

AUTORIZO AAUTORIZO A
CONSULTACONSULTA

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



ANEXO IANEXO I
(continuación)(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do
tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Política Social e Xuventude.

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 das 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

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus
datos ou retirar, se é o 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 APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Real decreto 673/2022, do 1 de agosto, do Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migracións, polo que se regula a concesión directa de
subvencións ás comunidades autónomas para financiar a prestación dunha axuda económica directa (BOE número 184, do 2 de agosto de
2022).

Resolución pola que se concede unha subvención directa á Comunidade Autónoma de Galicia para financiar a prestación dunha axuda
económica directa ás persoas beneficiarias do réxime de protección temporal afectadas polo conflito en Ucraína que carezan de recursos
económicos suficientes, en virtude do disposto no Real decreto 673/2022, do 1 de agosto.

Orde do 29 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento de concesión dunha axuda económica ás
persoas beneficiarias do réxime de protección temporal afectadas polo conflito en Ucraína que carezan de recursos económicos suficientes,
no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023
(código de procedemento BS631E).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTESINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

LUGAR E DATA

, de de

Dirección Xeral de Inclusión Social

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

