ANEXO IV

SOLICITUDE DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN (CONCELLOS)
TU970A - SUBVENCIÓNS A ESTABLECEMENTOS E SERVIZOS TURÍSTICOS DE XESTIÓN PÚBLICA E/OU PRIVADA, NOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN,
SEGUIMENTO E RENOVACIÓN DAS CORRESPONDENTES NORMAS UNE AO OBXECTO DA OBTENCIÓN E/OU MANTEMENTO DA MARCA Q DE CALIDADE
TURÍSTICA DO INSTITUTO PARA A CALIDADE TURÍSTICA ESPAÑOLA (ICTE)

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE

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

Sendo beneficiaria dunha subvención concedida ao abeiro da resolución pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de
certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE ao obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade
Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), con código de expediente:

PRESENTA
A xustificación do investimento subvencionado de acordo co establecido no artigo 20 da antedita resolución, coa finalidade da percepción dos
fondos xustificados.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Categoría 1ª: concellos
Conta xustificativa conforme os artigos 8 e 9 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás
entidades locais galegas, que incorporará:
- En todo caso, a certificación da intervención ou do órgano que teña atribuídas as facultades de control da toma de razón en
contabilidade e do cumprimento da finalidade para a cal foi concedida.
- Certificación expedida pola Secretaría da entidade local, co visto e prace do/da alcalde/sa, relativa á aprobación polo órgano
competente da conta xustificativa da subvención, na que conste de forma detallada:
1. O cumprimento da finalidade da subvención.
2. Os distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados pola entidade beneficiaria imputables ás actuacións
subvencionadas coa seguinte relación: identificación da persoa acredora, número de factura ou documento equivalente,
certificación da obra, importe, data de emisión e data de recoñecemento da obriga polo órgano competente. Salvo disposición
expresa das bases reguladoras, e sen prexuízo do disposto no punto seguinte, non será exixible a remisión dos documentos
relacionados no artigo 48.2.b) do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto
11/2009, do 8 de xaneiro.
Os documentos acreditativos dos gastos realizados con medios ou recursos propios e a indicación, se é o caso, dos criterios de repartición
dos custos xerais e/ou indirectos incorporados na relación de gastos á cal se fai referencia anteriormente
De ser o caso, os tres orzamentos que se exixen en aplicación do artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Documento acreditativo de certificación emitido polo ICTE
Informe resultante do proceso de auditoría, no que quede constancia das actuacións realizadas e da tramitación do correspondente informe
de conformidade ante o ICTE
Documento acreditativo do pagamento ao ICTE da cota de uso da marca correspondente ao período anual do ano en curso, no suposto dos
procesos de seguimento da marca Q
Anexo VI: modelo de declaracións actualizado

SOLICITA
Que se proceda ao pagamento da subvención concedida.

ANEXO IV
(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 correspondeente e achegar unha copia dos
documentos.
NIF da entidade solicitante
DNI/NIE da persoa representante
Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de non ter débedas coa consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia
Consulta de concesións de subvencións e axudas
Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas
Consulta de concesións pola regra de minimis

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

OPÓÑOME Á
CONSULTA

