ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR852A

SOLICITUDE

AXUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A EMPRESAS XORNALÍSTICAS E DE
RADIODIFUSIÓN
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
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

SEGUNDO APELIDO

NIF

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 GaliciaNotifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

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

TIPO DE AXUDA QUE SE SOLICITA
Empresa xornalística que publica xornal escrito.
Empresa radiofónica privada.
Empresa xornalística ou de radiodifusión que transmite a súa actividade informativa mediante a internet.

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os que solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias ou causas de prohibición para a obtención de axudas previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Esta ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao 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.
Este formulario só poderá presentarse nas

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

ANEXO II

(continuación)

A PERSONA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
6. Que se compromete a manter ou incrementar progresivamente o uso da lingua galega nas emisións ou cabeceiras ata o 31 de decembro do
ano natural da correspondente convocatoria.
7. Que vai respectar, nas informacións redactadas en castelán, a lingua das declaracións da fonte ou da persoa entrevistada, sempre que as
citas sexan transcritas en estilo directo, e introducir a oferta positiva establecida no Plan xeral de normalización da lingua galega, cando
menos na relación xornalística cos/coas representantes da cidadanía e cargos de responsabilidade pública.
8. Que as porcentaxes de emprego da lingua galega e normalización e defensa da identidade, valores e cultura galegos son as seguintes:
Nome da publicación / radio / publicación na
internet

% emprego da lingua
galega

% normalización e defensa da identidade, valores e
cultura galegos

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
1. Documentación común:
Certificación actualizada ao ano da convocatoria da inscrición no Rexistro Mercantil, na que conste o obxecto social da entidade
solicitante.
Informe da Tesouraría Xeral da Seguridade Social do cadro medio de traballadores/as en situación de alta durante o ano natural anterior ao
da correspondente convocatoria.
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Documentación fidedigna acreditativa da representación.

2. Documentación específica:
I. Axudas a xornais impresos en formato papel.
Memoria descritiva de actividades (anexo III).
Acreditación da difusión da publicación de que se trate, no ano natural anterior ao da correspondente convocatoria, mediante calquera das
dúas opcións seguintes:
Certificación expedida pola Oficina da Xustificación da Difusión (OXD).
Calquera outra documentación que o acredite.

II. Axudas a empresas radiofónicas privadas.
Memoria descritiva de actividades (anexo III).
Informe do Estudo Xeral de Medios, relativo á audiencia acumulada da emisora solicitante, no ano natural anterior ao da correspondente
convocatoria.

III. Axudas a empresas xornalísticas que difundan a súa actividade informativa mediante a internet.
Memoria descritiva de actividades (anexo III).
Acreditación do número de visitas efectuadas á publicación de que se trate, no ano natural anterior ao da correspondente convocatoria,
mediante calquera das opcións seguintes:
Certificación expedida por unha entidade de control da difusión.
Calquera outra documentación que o acredite.

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

NIF da entidade solicitante.
DNI ou NIE da persoa representante.
Certificado de estar ao día de obrigas tributarias co Estado, emitido pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.
Certificado de estar ao día de obrigas coa Seguridade Social.
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Comunidade Autónoma, emitido pola Atriga.
Certificado de estar dada de alta no imposto de actividades económicas (IAE).
Concesiones de subvencións e axudas.

Este formulario só poderá presentarse nas

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

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 27 de febreiroResolución do 28 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se aproban as bases reguladoras para
a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión e se
convocan para o ano 2020 (código de procedemento PR852A).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Medios

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

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

