
ANEXO IV

PROCEDEMENTO

AXUDAS DO IGAPE PARA A CONTRATACIÓN DE XESTORES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN, COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, NO 
MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2014-2020

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

IG638A
DOCUMENTO

AUTORIZACIÓN 
DO XESTOR

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

Con motivo da presentación da solicitude de inicio do procedemento administrativo, e segundo o establecido no artigo 31 da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, considéranse interesados  nos 
procedementos administrativos: a) aqueles que o promoven como titulares de dereitos ou intereses lexítimos individuais ou colectivos, b) os 
que, sen ter iniciado o procedemento, teñan dereitos que poidan resultar afectados pola decisión que nel se adopte, e c) aqueles cuxos 
intereses lexítimos, individuais ou colectivos, poidan resultar afectados pola resolución e comparezan no procedemento en canto non recaese 
resolución definitiva. 
Por iso, o xestor que asina o presente documento AUTORIZA o Igape, de conformidade co Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, para a consulta dos seus datos de identidade (SVDI) no 
Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e para a consulta dos seus títulos 
universitarios e/ou de formación profesional que constan en poder do Ministerio de Educación, de conformidade co artigo 6.2.b) da 
Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

DATOS DO XESTOR QUE AUTORIZA A CONSULTA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

AUTORIZA CONSULTA IDENTIDADE (SVDI) SI NON

AUTORIZA CONSULTA TÍTULOS SI NON

SINATURA DO XESTOR

Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de 
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o 
Igape, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@igape.es.
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DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito) 
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
Con motivo da presentación da solicitude de inicio do procedemento administrativo, e segundo o establecido no artigo 31 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, considéranse interesados  nos procedementos administrativos: a) aqueles que o promoven como titulares de dereitos ou intereses lexítimos individuais ou colectivos, b) os que, sen ter iniciado o procedemento, teñan dereitos que poidan resultar afectados pola decisión que nel se adopte, e c) aqueles cuxos intereses lexítimos, individuais ou colectivos, poidan resultar afectados pola resolución e comparezan no procedemento en canto non recaese resolución definitiva.
Por iso, o xestor que asina o presente documento AUTORIZA o Igape, de conformidade co Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, para a consulta dos seus datos de identidade (SVDI) no  Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e para a consulta dos seus títulos universitarios e/ou de formación profesional que constan en poder do Ministerio de Educación, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
DATOS DO XESTOR QUE AUTORIZA A CONSULTA
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
AUTORIZA CONSULTA IDENTIDADE (SVDI)
AUTORIZA CONSULTA TÍTULOS
SINATURA DO XESTOR
Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o Igape, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@igape.es.
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