ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED431G

SOLICITUDE

AXUDAS PARA A ACREDITACIÓN, ESTRUTURACIÓN E MELLORA DE CENTROS DE
INVESTIGACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
TIPO

NIF
NOME DA VÍA

NUM

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)
PRIMEIRO APELIDO

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

NIF

CARGO

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:
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓBIL

DATOS DO CENTRO DE INVESTIGACIÓN
NOME
TIPO

ACRÓNIMO
NOME DA VÍA

NUM

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

BLOQ

TELÉFONO 2

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

NOME E APELIDOS DA PERSOA DIRECTORA CIENTÍFICA DO CENTRO

NIF

TELÉFONO

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO II
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Esta entidade non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para a mesma finalidade das distintas administracións públicas
competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas.
Esta entidade si solicitou e/ou se lle concederon, ou están pendente de resolución, outras axudas para a mesma finalidade das distintas
administracións públicas competentes, ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, que son as que a seguir se relacionan:
DESCRICIÓN DA AXUDA E CONCEPTO

(1)

ANO

IMPORTE (€)

ESTADO (1)

No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE, no caso de solicitudes denegadas, farase constar DENEGADA

2. Que os grupos e/ou os/as investigadores/as individuais que integran este centro non forman parte de ningunha outra solicitude.
3. Que os grupos e/ou os/as investigadores/as individuais que integran este centro non forman parte de ningunha agrupación estratéxica
financiada con cargo ás axudas para esta finalidade da Xunta de Galicia do ano 2018.
4. Que se compromete a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite ou obteña coas mesmas finalidades que as establecidas nesta
convocatoria doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data da
presente declaración.
5. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
6. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
7. 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.
8. Que esta entidade está 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.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Memoria descritiva da unidade de investigación de acordo co modelo publicado na páxina web
Traxectoria no período 2016-2019 de acordo co modelo publicado na páxina web
Proxecto estratéxico que executara no período 2019-2022 de acordo co modelo publicado na páxina web
Apoio institucional
Certificación da universidade solicitante de todo o persoal adscrito á unidade supragrupal
Certificación da universidade solicitante da persoa que ocupará a dirección científica da unidade durante a vixencia da axuda
Certificación da universidade solicitante coa descrición textual e expresión gráfica dos espazos asignados á unidade, indicando se son de uso
exclusivo ou compartido, indicando no caso de uso compartido a porcentaxe aproximada de uso compartido

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 ou NIE da persoa representante
Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento coa Axencia Tributaria de Galicia

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO II
(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 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.

DETALLE DAS FINALIDADES DO TRATAMENTO E DOS DESTINATARIOS DOS DATOS (Regulamento xeral de protección de datos)
Finalidades do tratamento

Realizar a xestión, seguimento, control, coordinación e estudo da execución e avaliación dos programas
operativos dos fondos procedentes da Unión Europea.

Destinatarios dos datos

A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Consellería de Facenda, na súa
condición de organismo intermedio dos programas operativos en virtude das funcións atribuídas pola autoridade
de xestión dos programas operativos segundo o disposto no artigo 125, punto 2, artigo 140, puntos 3 a 5, e
anexo XIII, punto 3, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e as súas disposicións de desenvolvemento.

A persoa interesada autoriza o tratamento dos seus datos para as finalidades indicadas

SI

NON

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 19 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das
axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para
o exercicio 2019 (código de procedemento ED431G).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Universidades

de

de

https://sede.xunta.gal

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

