ANEXO V
SOLICITUDE DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN

TU970A - SUBVENCIÓNS CO OBXECTO DE IMPLEMENTAR AS CORRESPONDENTES NORMAS UNE QUE CONDUZAN Á CERTIFICACIÓN DA MARCA Q DE
CALIDADE TURÍSTICA DO INSTITUTO PARA A CALIDADE TURÍSTICA ESPAÑOLA (ICTE)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

Sendo beneficiaria dunha subvención concedida ao abeiro da Resolución do 5 de abril de 2019, da Axencia Turismo de Galicia, pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos de turismo rural,
establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e
empresas de servizos turísticos complementarios, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE que
conduzan á obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), e se procede á
súa convocatoria para o ano 2019 con código de expediente:

PRESENTA
A xustificación do investimento subvencionado de acordo co establecido no artigo 20 da antedita resolución, coa finalidade de percibir dos
fondos xustificados.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documento acreditativo de certificación emitido polo ICTE.
Informe resultante do proceso de auditoría, no que quede constancia das actuacións realizadas e da tramitación do correspondente informe
de conformidade ante o ICTE.
Memoria económica que contén:
-Relación clasificada dos gastos da actuación subvencionada
-Facturas e xustificantes de pagamento.
Documento acreditativo do pagamento ao ICTE da cota de uso da marca correspondente ao período anual do ano en curso, no suposto dos
procesos de seguimento da marca Q.
Modelo de declaración: anexo III

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
Certificación de estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.
Certificación de estar ao día de pagamento coa Seguridade Social.
Certificación de non ter débedas coa consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
Consulta de concesións de subvencións e axudas.
Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

OPÓÑOME Á
CONSULTA

