ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TU501B

SOLICITUDE

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS PARA O APOIO AOS INVESTIMENTOS PARA
ACTUACIÓNS DE MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

TIPO

NIF

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

BLOQ.

CONCELLO

FAX

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:

Entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos 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.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS ESPECÍFICOS DO PROXECTO
LOCALIZACIÓN
PROVINCIA

CONCELLO/S

TÍTULO DO PROXECTO
Epígrafe en que se encadra das recollidas no artigo 1.3 das bases reguladoras

a

b

c

d

e

ORZAMENTO (IVE incluído)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1.Que en relación con outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos solicitados ou recibidos:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra subvención, axuda, recurso ou ingreso para este mesmo proxecto e conceptos para os cales
se solicita esta subvención.
Si solicitaron e/ou se lle 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:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
3. Non estar incursa en ningunha das prohibicións establecidas no artigo 10, números 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, para obter a condición de beneficiario dunha subvención, particularmente as referidas a estar ao día das obrigas tributarias e fronte á
Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma e estar ao
día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións.
4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
5. Que se compromete a cumprir as obrigas e os requisitos que se sinalan no artigo 20 das bases reguladoras.
Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
(continuación)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA (continuación):
NO CASO DE SOLICITUDES CONXUNTAS (CONCELLOS ASOCIADOS OU AGRUPADOS) ADEMAIS:
6. Que ningún dos concellos integrantes da agrupación ou asociación participantes na solicitude está incurso en ningunha das prohibicións
establecidas no artigo 10, números 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiario
dunha subvención, particularmente as referidas a estar ao día das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendente de
pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma e estar ao día no pagamento de obrigas por
reintegro de subvencións.
7. Que, de conformidade co artigo 6.2 das bases reguladoras desta convocatoria, as declaracións orixinais emitidas polos concellos integrantes
da asociación ou agrupación, de acordo coas que se realiza esta declaración, están en poder do concello representante para a súa achega no
procedemento de subvencións, no caso de ser requirido para iso polo órgano tramitador.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificación emitida e asinada electronicamente polo/a secretario/a da entidade solicitante no modelo do anexo III
Certificación emitida pola secretaría do concello representante no modelo do anexo IV, no caso de agrupacións de concellos

Instrumento xurídico que regule a agrupación, no caso de agrupacións de concellos
Proxecto, anteproxecto ou memoria asinado por técnico competente que permita unha definición exacta da intervención que se vai
realizar, que deberá incluír a documentación especificada no artigo 6.1.5 das bases reguladoras
Memoria xustificativa sobre os diferentes aspectos que poidan ser puntuables en relación a cada un dos criterios de valoración recollidos no
artigo 13 destas bases, no modelo que figura no anexo V, acompañada da documentación acreditativa correspondente no caso dos criterios
recollidos nas liñas e) e f)

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

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda
Consulta de concesións de subvencións e axudas.
Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas

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 dos
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 exercer 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 existiren 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.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 19 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
de subvencións a entidades locais para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas no medio rural e se anuncia a súa convocatoria para
o ano 2020 (código de procedemento TU501B).Resolución do 19 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas
no medio rural e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TU501B).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

