ANEXO VIII

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO CUMPRIMENTO DO PRINCIPIO DE “NON CAUSAR UN PREXUÍZO SIGNIFICATIVO
AO AMBIENTE”.
PROGRAMA B. SUBVENCIÓNS PARA A MELLORA DAS COLECCIÓNS BIBLIOGRÁFICAS EN FORMATO FÍSICO DO PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA
CT235A- SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA TITULARES DE BIBLIOTECAS E/OU AXENCIAS DE LECTURA PÚBLICAS INTEGRADAS NA REDE
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE GALICIA.

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

INFORMACIÓN SOBRE A ACTUACIÓN NO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA (PRTR)
Identificación da actuación

Programa B. Subvencións para a mellora das coleccións bibliográficas en formato físico

Compoñente do PRTR a que pertence a actividade

Compoñente 24 Revalorización da industria cultural

Medida (reforma ou investimento) da compoñente
PRTR a que pertence a actividade, indicando, se é o
caso, a submedida

C24.I2 Dinamización da cultura ao longo do territorio. Proxecto 4 Dotación de
bibliotecas.

Etiquetaxe climática e ambiental asignada á medida
(reforma ou investimento) ou, se é o caso, á
submedida

A medida ten un impacto previsible nulo ou insignificante sobre o obxectivo
medioambiental relacionado dada a sua natureza.

DECLARA RESPONSABLEMENTE
Que unha vez avaliado, de acordo co artigo 5 da Orde HFP/ 1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan
de recuperación, transformación e resiliencia, o proxecto cumpre con todas as seguintes cuestións:
a) As actividades que se desenvolven nel non ocasionan un prexuízo significativo aos seguintes obxectivos ambientais, segundo o artigo 17 do
Regulamento (UE) 2020/852, relativo ao establecemento dun marco para facilitar os investimentos sustentables mediante a implantación
dun sistema de clasificación (ou-taxonomía) das actividades económicas ambientalmente sustentables:
• 1. Mitigación do cambio climático
• 2. Adaptación ao cambio climático
• 3. Uso sustentable e protección dos recursos hídricos e mariños
• 4. Economía circular, incluídos a prevención e a reciclaxe de residuos
• 5. Prevención e control da contaminación á atmosfera, á auga ou o solo
• 6. Protección e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas
b) As actividades adecúanse, de ser o caso, ás características e condicións fixadas para a medida e submedida da compoñente reflectidas no
Plan de recuperación, transformación e resiliencia.
c) As actividades que se desenvolven no proxecto cumprirán a normativa ambiental vixente que resulte de aplicación.
d) As actividades que se desenvolven non están excluídas para o seu financiamento polo plan ao cumprir o principio DNSH conforme a Guía
técnica sobre a aplicación do principio de non causar un prexuízo significativo en virtude do Regulamento relativo ao mecanismo de
recuperación e resiliencia (2021/C 58/01), á proposta de decisión de execución do Consello, relativa á aprobación da avaliación do Plan de
recuperación e resiliencia de España, e ao seu correspondente anexo.
e) As actividades que se desenvolven non causan efectos directos sobre o ambiente, nin efectos indirectos primarios en todo o seu ciclo de
vida, entendendo como tales aqueles que se poidan materializar tras a súa finalización, unha vez realizada a actividade.
O incumprimento dalgún dos requisitos establecidos nesta declaración dará lugar á obriga de devolver as cantidades percibidas e os xuros de
demora correspondentes.
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