ANEXO V

SOLICITUDE DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN (ENTIDADES PRIVADAS)
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 PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

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

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Conta xustificativa de acordo co disposto no artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no artigo 48 do Decreto
11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, para o cal deberase presentar:
Memoria económica do custo das actividades realizadas, que conterá:
- Relación clasificada dos gastos da actuación subvencionada, con indicación do/da acredor/a, nº de factura, o seu importe, data de
emisión e data de pagamento. No seu caso, indicaranse as desviacións producidas no orzamento que serviu con base no outorgamento
da subvención.
- Facturas e xustificantes bancarios do pagamento polo/a beneficiario/a (extractos ou certificacións bancarias) debidamente
identificados, selados e asinados polo/a beneficiario/a. No xustificante de pagamento constará o número de factura obxecto de
pagamento, a identificación do/da beneficiario/a que paga e do/da destinatario/a do pagamento, que deberá coincidir coa persoa,
empresa ou entidad que emitiu a factura.
- Se é 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 cal 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.

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.
NIF da entidade solicitante
DNI/NIE da persoa solicitante
NIF da entidade representante
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

OPÓÑOME Á
CONSULTA

ANEXO V
(continuación)
COMPROBACIÓN DE DATOS (continuación)
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.
Consulta de concesiones de subvencións e axudas
Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas
Consulta de concesións pola regra de minimis

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

OPÓÑOME Á
CONSULTA

