ANEXO VII

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN COA EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS DO PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA (PRTR).
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.

Na condición de órgano responsable/ órgano xestor/ beneficiaria de axudas financiadas con recursos provenientes do PRTR/ que participa
como contratista/ente destinatario do encargo/ subcontratista, no desenvolvemento de actuacións necesarias para a consecución dos
obxectivos definidos no Compoñente C24. dinamización da cultura ao longo do territorio. Proxecto 4 Dotación de bibliotecas.
MANIFESTA:
o compromiso da persoa/entidade que representa cos estándares máis esixentes en relación co cumprimento das normas xurídicas, éticas e
morais, adoptando as medidas necesarias para previr e detectar a fraude, a corrupción e os conflitos de interese, comunicando no seu caso ás
autoridades que proceda os incumprimentos observados.
Adicionalmente, atendendo ao contido do PRTR, comprométese a respectar os principios de economía circular e evitar impactos negativos
significativos no medio ambiente («DNSH» polas súas siglas en inglés «do not significant harm») na execución das actuacións levadas a cabo no
marco do devandito Plan, e manifesta que non incorre en dobre financiamento e que, no seu caso, non lle consta risco de incompatibilidade co
réxime de axudas de Estado.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Cultura

de

de

