DECLARACIÓ COMPLEMENTARIA DEL CONJUNT DE SUBVENCIONS
SOL·LICITADES O CONCEDIDES
DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DEL CONJUNTO DE SUBVENCIONES
SOLICITADAS O CONCEDIDAS

MP031529

ANNEX III / ANEXO III

, amb domicili a
, con domicilio en

Sra.
amb NIF/NIE
con NIF/NIE

Que ha presentat una sol·licitud d'ajudes a l'empara de l'Orde 85/2016, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la qual es regulen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a fi de fomentar l’accés de les alumnes als ensenyaments de
Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte.
Que ha presentado una solicitud de ayudas al amparo de la Orden 85/2016, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se regulan las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con el fin de fomentar el acceso de las alumnas a
las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo correspondientes a determinados ciclos formativos de las familias que integran su
objeto.

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT / DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que va sol·licitar i va obtindre les següents subvencions de qualsevol administració o qualsevol dels seus organismes, ens o societats en relació
amb el projecte objecte d'esta sol·licitud.
Que solicitó y obtuvo las siguientes subvenciones de cualquier administración o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades en relación
con el proyecto objeto de esta solicitud.
DATA SOL·LICITUD
FECHA SOLICITUD
RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓN

ORGANISME
ORGANISMO

DISPOSICIÓ REGULADORA
DISPOSICIÓN REGULADORA

Ajudes sol·licitades
Ayudas solicitadas
Ajudes concedides
Ayudas concedidas

Que no va sol·licitar cap ajuda per a la realització d'estudis de formació professional específica.
Que no solicitó ninguna ayuda para la realización de estudios de formación profesional específica.
I perquè així conste, davant de
Y para que así conste, ante la

, firme
, firmo

CECD - SDGITE

d

de

DIN - A4

,

Firma:

Les dades personals contingudes en aquest imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'ús de les funcions pròpies
que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i podrà dirigir-se a qualsevol òrgan d'aquesta per a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que disposa la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones
propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según
lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018).

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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IA - 18842 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

esta declaració en el lloc i la data que s’indiquen més avall.
esta declaración en el lugar y fecha abajo indicados.
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MP031529

ANNEX III / ANEXO III

, amb domicili a
, con domicilio en

Sra.
amb NIF/NIE
con NIF/NIE

Que ha presentat una sol·licitud d'ajudes a l'empara de l'Orde 85/2016, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la qual es regulen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a fi de fomentar l’accés de les alumnes als ensenyaments de
Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte.
Que ha presentado una solicitud de ayudas al amparo de la Orden 85/2016, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se regulan las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con el fin de fomentar el acceso de las alumnas a
las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo correspondientes a determinados ciclos formativos de las familias que integran su
objeto.

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT / DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que va sol·licitar i va obtindre les següents subvencions de qualsevol administració o qualsevol dels seus organismes, ens o societats en relació
amb el projecte objecte d'esta sol·licitud.
Que solicitó y obtuvo las siguientes subvenciones de cualquier administración o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades en relación
con el proyecto objeto de esta solicitud.
DATA SOL·LICITUD
FECHA SOLICITUD
RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓN

ORGANISME
ORGANISMO

DISPOSICIÓ REGULADORA
DISPOSICIÓN REGULADORA

Ajudes sol·licitades
Ayudas solicitadas
Ajudes concedides
Ayudas concedidas

Que no va sol·licitar cap ajuda per a la realització d'estudis de formació professional específica.
Que no solicitó ninguna ayuda para la realización de estudios de formación profesional específica.
I perquè així conste, davant de
Y para que así conste, ante la

, firme
, firmo

de

DIN - A4

d

Firma:

Les dades personals contingudes en aquest imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'ús de les funcions pròpies
que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i podrà dirigir-se a qualsevol òrgan d'aquesta per a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que disposa la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones
propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según
lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018).

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
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(2/2) EXEMPLAR PER A LA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA INTERESADA

,

CECD - SDGITE

esta declaració en el lloc i la data que s’indiquen més avall.
esta declaración en el lugar y fecha abajo indicados.

