ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TU500A

SOLICITUDE

SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA O APOIO, PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DAS FESTAS
DECLARADAS DE INTERESE TURÍSTICO DE GALICIA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán 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 continuación:
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIZACIÓN E DESCRICIÓN DA FESTA DE INTERESE TURÍSTICO DE GALICIA
NOME DA FESTA
DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES

CUSTO DO INVESTIMENTO

Estou interesado/a en que Abanca contribúa ao desenvolvemento da festa declarada de interese turístico, mediante a realización dunha
achega económica, obrigándose o concello a incorporar na súa publicidade o distintivo corporativo da devandita entidade bancaria nun lugar
visible e destacado xunto coa imaxe da Axencia Turismo de Galicia e, se é o caso autorízase a comunicación dos datos desta solicitud a
Abanca para os efectos da formalización da citada colaboración.

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos concedidos ou solicitados:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra subvención, axuda, recurso ou ingreso para este mesmo proxecto e conceptos para os que
solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou concedéronselle outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos para este mesmo proxecto e conceptos para os que
solicita esta subvención, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Este formulario só poderá presentarse nas

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

ANEXO II
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
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 clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos números 2 e 3 do artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar 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.
6. Que se compromete a cumprir as obrigas e requisitos que se sinalan no artigo 14 das bases reguladoras.
7. Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Facenda autonómica e coa Facenda estatal e fronte á Seguridade Social e non ter
pendente de pagamento ningunha outra débeda con ningunha outra Administración pública.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documento subscrito polos membros da agrupación en que consten os compromisos de execución asumidos por cada un deles, así como o
importe de subvención que se lles aplicará, no caso de agrupacións previstas no artigo 3.1 das bases reguladoras
Acreditación de que a entidade local cumpriu o seu deber de remisión das contas xerais de cada exercicio ao Consello de Contas. No caso
de agrupacións, deberán probar a realización deste requisito todos os concellos que as forman
Certificación do/da secretario/a da entidade sobre o acordo de solicitar a subvención e de financiar o importe do orzamento do evento que
non resulte subvencionado ao abeiro desta convocatoria ata o importe total da execución prevista segundo a documentación achegada coa
solicitude. No caso de agrupacións, deberá presentarse un certificado por cada un dos concellos agrupados
Memoria explicativa das actividades que se vaian desenvolver na correspondente edición da festa
Orzamento desagregado por conceptos do investimento que se vai realizar. A persoa interesada achegará os tres orzamentos de diferentes
provedores, segundo dispón o artigo 1.6 das bases, se é o caso
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Axencia Turismo de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a xerencia.turismo@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 4 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva,
de subvencións a concellos para o apoio, promoción e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia, e se convocan para o
ano 2018.

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

