ANEXO I

PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA INVESTIMENTO NA MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS E
EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS INFANTÍS 0-3 E PUNTOS DE ATENCIÓN Á INFANCIA
(PAI) DEPENDENTES DE CORPORACIÓNS LOCAIS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

BS403E

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

SEGUNDO APELIDO

NIF

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:
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓBIL

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

DATOS DA ESCOLA INFANTIL 0-3/PAI
NOME
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

Este formulario só poderá presentarse nas

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

ANEXO I
(continuación)

PREVISIÓN DE GASTOS
Orzamento previsto
(€)

INVESTIMENTO

Orzamento solicitado
(€)

OBRAS MENORES (DESCRICIÓN)

EQUIPAMENTO (DESCRICIÓN)

CONEXIÓN Á INTERNET E/OU COMPRA DE DISPOSITIVOS DE NOVAS TECNOLOXÍAS (DESCRICIÓN)

TOTAL GASTOS

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para a mesma finalidade das distintas administracións, entes públicos ou privados.
Si solicitou e/ou se lle concederon, ou están pendentes de resolución de concesión, outras axudas para a mesma finalidade das distintas
administracións, entes públicos ou privados, que son as que a continuación se relacionan:
DESCRICIÓN DA AXUDA E CONCEPTO

IMPORTE (€)

ESTADO(1)

TOTAL
(1) Indicar SOLICITADA, CONCEDIDA ou PENDENTE.

2. Que a corporación local non está incursa en ningunha das prohibicións establecidas nos artigos 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiaria dunha subvención.
3. Que a corporación local non recibiu axudas financiadas con fondos estruturais e de investimento europeos (EIE) 2007-2013 para o mesmo
concepto de gasto.
4. Que a corporación local está ao día nas súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, que non ten pendente de pagamento ningunha
outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma e que non é debedora por resolución de procedemento de reintegro.
5. Que a corporación local cumpriu co seu deber de remisión das contas xerais de cada exercicio ao Consello de Contas.
6. Que o órgano competente da corporación local acordou solicitar esta subvención e que se aceptan as condicións e os requisitos establecidos
nesta convocatoria.
7. Que a corporación local dispón de capacidade administrativa, financeira e operativa suficiente para a realización do proxecto para o cal se
solicita a subvención.
Así mesmo, comprométese a manter o cumprimento de todos os requisitos establecidos nesta orde e na normativa aplicable durante o período
de tempo en que perciba esta subvención, e a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas
ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, ou calquera outra variación que se produza no anteriormente declarado a partir da data
desta declaración.

Este formulario só poderá presentarse nas

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

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificación da contía establecida nos orzamentos da corporación local da cantidade específica destinada á finalidade para a cal se solicita
a axuda, de propoñerse unha achega orzamentaria propia do concello.
Memoria xustificativa, asinada polo persoal competente da corporación local, da necesidade da actuación proposta e da súa incidencia na
mellora da infraestrutura conforme o previsto no artigo 8.1.b) das bases reguladoras.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas.
NIF da entidade solicitante
Permiso de inicio de actividades do centro para o cal se solicita a subvención
Certificado de estar ao día no pagamento das obrigas tributarias á AEAT
Certificado de estar ao día no pagamento á Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento das obrigas tributarias á Atriga

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros
dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na
normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 27 de xuño de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora
das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, e se
convocan para o ano 2018 (cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia
2014-2020).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Política Social de

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

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

