ANEXO I

PROCEDEMENTO

EQUIPAMENTOS DE EMERXENCIAS A CONCELLOS DE MENOS DE 50.000
HABITANTES, MANCOMUNIDADES E AGRUPACIÓNS DE CONCELLOS.
FONDOS FEDER 2014-2020

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR450A

SOLICITUDE

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 (deberase acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Entidade solicitante

Persoa ou entidade 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 seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

OBXECTO DA SOLICITUDE (márquese por orde de preferencia do 1 ao 2)
Liña 1: vehículos todo terreo tipo pick-up.
Liña 2: remolques para a atención ás emerxencias.

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que a entidade solicitante cumpre cos requisitos exixidos na orde de convocatoria.
2. Que a entidade que solicita a subvención en especie acepta as condicións e os demais requisitos exixidos nesta convocatoria.
3. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes
públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
5. Non estar incurso/a 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.
6. 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, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificación da compañía aseguradora do número de persoal voluntario de protección civil asegurado tanto de accidentes coma de
responsabilidade civil (artigo 6).
Certificación ou declaración dos titulares dos servizos provinciais de emerxencias ou das entidades solicitantes segundo o disposto no artigo
9.2.
Certificado do/a secretario/a do concello, mancomunidade ou agrupación de concellos da presentación das contas da entidade no Consello
de Contas de Galicia (artigo 3.b).
Certificado do órgano competente da mancomunidade ou agrupación de concellos en que se indique a prestación mancomunada dos servizos
de emerxencias e protección civil (artigo 6).
Certificación do pleno ou xunta de goberno aprobatorio de tal acordo e condicións deste (artigo 6), no caso de realizar a petición conxunta
con outro ou outros concellos.
Memoria de aforro de custos e os últimos orzamentos publicados e aprobados, para os efectos da aplicación do artigo 9, punto 3.c), no caso
de realizar a petición como mancomunidade ou agrupación de concellos.

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes,
serán incluídos nun ficheiro denominado Relacións administrativas coa cidadanía e entidades, co obxecto de xestionar o presente
procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral
Técnica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición poderanse exercer, ante esta mesma Secretaría Xeral Técnica, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio
administrativo San Caetano; San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a
emerxencias.interior@xunta.gal
Así mesmo, serán incluídos no ficheiro denominado Xestión, seguimento e control de proxectos e fondos europeos. Os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación, e oposición poderanse exercer ante a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da
Consellería de Facenda, a través dun correo electrónico dirixido a fondos.europeos.facenda@xunta.gal.

LEXISLACIÓN APLICABLE
ORDE do 16 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para a adxudicación de equipamentos
de emerxencias, en réxime de concorrencia competitiva, a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de
concellos galegos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

de

de

https://sede.xunta.gal

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

