ANEXO II-B

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TU404B

SOLICITUDE

SUBVENCIÓNS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA DE TURISMO INTERIOR “ELIXE
GALICIA”. COLECTIVO MOZOS/AS MENORES DE 30 ANOS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
TIPO

PRIMEIRO APELIDO
NOME DA VÍA

NIF
NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
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.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

PROGRAMA QUE SE SOLICITA
Vacacións en zonas costeiras
Ruta de patrimonio histórico e cultural
Ruta de natureza e montaña
Estadías en balnearios

ANO
2020
2021

TEMPADA DE DISFRUTE DO PROGRAMA
Tempada baixa
Tempada media
Tempada alta
https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II-B
(continuación)
DATA DE NACEMENTO

O/a solicitante ten recoñecido un grao de minusvalía igual ou superior ao 33 %

SI

NON

DATOS DEL JOVEN ACOMPAÑANTE (MENOR DE 30 AÑOS):
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

DATA DE NACEMENTO

SOLICITUDE COLECTIVA. DATOS DOS/DAS MOZOS/AS PARTICIPANTES
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATA DE NACEMENTO

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATA DE NACEMENTO

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATA DE NACEMENTO

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. 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.
3. Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa e non padecer trastornos mentais ou alteracións do comportamento que poidan alterar a
normal convivencia, tanto do solicitante como no seu caso do cónxuxe, no caso de que se inclúa na solicitude como beneficiario da
subvención.
4. 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, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa
Administración pública da Comunidade Autónoma.
6. Que en relación con outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos concedidos ou solicitados procedentes de calquera administración ou
entes públicos ou privados, estatales, da Unión Europea ou de organismos internacionais:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra subvención, axuda, ingreso ou recurso para este mesmo proxecto e conceptos para os cales
se solicita esta subvención.
Si se solicitaron e/ou concederon outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se
solicita esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo III debidamente cuberto por cada un dos participantes distintos ao solicitante, no caso de solicitude colectiva.
Documentación xustificativa de padecer unha discapacidade, no caso de que o órgano que realiza tal recoñecemento non dependa da Xunta
de Galicia.

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.
DNI/NIE da persoa solicitante
NIF da entidade representante
DNI/NIE da persoa representante
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT da persoa solicitante
Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade Social da persoa solicitante
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Consellería de Facenda da persoa solicitante
Consulta de datos de residencia da persoa solicitante
Certificado de discapacidade da persoa solicitante
Consulta de concesións de subvencións e axudas da persoa solicitante
Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas da persoa solicitante

OPÓÑOME Á
CONSULTA

ANEXO II-B
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
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.
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.

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

AUTORIZACIÓN EXPRESA
Autorizo que se faciliten ao comercializador os datos relativos á identidade, dirección e teléfono das persoas interesadas, para fins
relacionados coa execución do programa.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 21 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas para o programa de turismo
interior Elixe Galicia de estadías de ocio para a mocidade, familias e maiores, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020 e 2021
(códigos de procedemento TU404A, TU404B e TU404C).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III

DECLARACIÓN DAS PERSOAS BENEFICIARIAS OU ACOMPAÑANTES INCLUIDAS NAS SOLICITUDES
TU404C - SUBVENCIÓNS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA DE TURISMO INTERIOR “ELIXE GALICIA”. COLECTIVO MAIORES
TU404C - SUBVENCIÓNS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA DE TURISMO INTERIOR “ELIXE GALICIA”. COLECTIVO MOZOS/AS DE 30 ANOS
TU404C - SUBVENCIÓNS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA DE TURISMO INTERIOR “ELIXE GALICIA”. COLECTIVO FAMILIAS

DATOS DA PERSOA BENEFICIARIA OU ACOMPAÑANTE
NOME
TIPO

PRIMEIRO APELIDO
NOME DA VÍA

NIF
NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

INDÍQUESE A CONDICIÓN EN QUE PARTICIPA
Cónxuxe do solicitante
Fillos/as ascendentes con discapacidade do solicitante
Ascendentes con discapacidade do solicitante
Fillos/as maiores de 18 anos do solicitante
Ascendentes do solicitante
Acompañante mozo con discapacidade
Mozos/as que participan colectivamente

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. 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.
3. Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa e non padecer trastornos mentais ou alteracións do comportamento que poidan alterar a
normal convivencia, tanto do solicitante como do cónxuxe, no caso de que se inclúa na solicitude como beneficiario da subvención.
4. 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, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa
Administración pública da Comunidade Autónoma.
6. Que en relación con outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos concedidos ou solicitados procedentes de calquera administración ou
entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra subvención, axuda, ingreso ou recurso para este mesmo proxecto e conceptos para os cales
se solicita esta subvención
Si se solicitaron e/ou concederon outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se
solicita esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III
(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 recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa beneficiaria ou acompañante
NIF da entidade representante
DNI/NIE da persoa representante
Consulta de datos de residencia das persoas beneficiarias
Certificado discapacidade da persoa beneficiaria ou acompañante
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT da persoa beneficiaria, no caso de mozos/as que
participan colectivamente
Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade Social da persoa beneficiaria, no caso de mozos/as que
participan colectivamente
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Consellería de Facenda da persoa beneficiaria, no caso
de mozos/as que participan colectivamente
Consulta de concesións de subvencións e axudas da persoa beneficiaria, no caso de mozos/as que participan
colectivamente
Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas da persoa beneficiaria, no caso de mozos/as que participan
colectivamente

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
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.
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.

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

AUTORIZACIÓN EXPRESA
Autorizo que se faciliten ao comercializador os datos relativos á identidade, dirección e teléfono das persoas interesadas, para fins
relacionados coa execución do programa.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 21 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas para o programa de turismo
interior Elixe Galicia de estadías de ocio para a mocidade, familias e maiores, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020 e 2021
(códigos de procedemento TU404A, TU404B e TU404C).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

