ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TU503A

SOLICITUDE

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES PRIVADAS PARA ACTUACIÓNS DE MELLORA DAS
INFRAESTRUTURAS DOS ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE ALOXAMENTO
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

NOME COMERCIAL

1

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

Nº DE INSCRICIÓN DA EMPRESA NO REAT

1

Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Comunidade Autónoma de Galicia

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa 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:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIZACIÓN E DESCRICIÓN DO PROXECTO
ESTABLECEMENTO

PROVINCIA

CONCELLO

OBXECTO

CUSTO DO INVESTIMENTO (IVE excluído)
Execución material

€

Beneficio industrial

€

Gastos xerais

€

Honorarios técnicos:
● Redacción do proxecto

€

● Dirección de obra

€

Adecuación do contorno

€

Actuacións de recuperación de elementos de arquitectura tradicional

€

Compra de bens de equipamento con instalacións fixas

€

TOTAL

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 todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
3. 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.
4. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, de 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.
5. Que se compromete a cumprir as obrigas e requisitos que se sinalan no artigo 17 das bases reguladoras.
6.Que en relación con outras axudas de minimis concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda de minimis durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal
en curso.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas de minimis para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta
subvención, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

7. 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 cales
se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se
solicita esta subvención, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

8. Que a empresa a que representa cumpre cos criterios de definición de microempresa, segundo a definición establecida no artigo 2 do anexo I
do Regulamento 651/2014, do 14 de xuño de 2014, polo que declaran diversas categorías de axudas compatibles co mercado interior, en
aplicación dos artigos 107 e 108 TFUE.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Acreditación da titularidade do inmoble ou de calquera título de disposición válido en dereito que autorice a realización do investimento
solicitado
Acreditación de representatividade suficiente para actuar en nome da empresa, no caso de que este non coincida co que figura no REAT
Memoria explicativa na cal se defina o investimento e as actuacións que se van desenvolver, que comprenderá, de ser o caso:
- Planos de localización do investimento
- Relación exhaustiva dos materiais e acabamentos propostos
- Relación detallada dos mobles e equipamentos (debe indicarse calidades, localización e número) que se van instalar
- Reportaxe fotográfica do inmoble, exteriores, interiores e da contorna.
Orzamento do investimento desagregado por partidas dos gastos necesarios para a execución do proxecto
Memoria explicativa sobre o cumprimento dos criterios de valoración

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 cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
NIF da entidade solicitante
Certificación que deba emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria
Certificación que deba emitir a Tesouraría Xeral da Seguridade Social
Certificación que deba emitir a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia

OPÓÑOME Á
CONSULTA

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 2 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións a entidades privadas para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento da Comunidade
Autónoma de Galicia e se establece a súa convocatoria para o ano 2018.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

https://sede.xunta.gal

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

