ANEXO II

PROCEDEMENTO

IN421H

SOLICITUDE

VO

ADHESIÓN AO PROGRAMA DE AXUDAS PARA PROXECTOS DE BIOMASA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NUM

PARROQUIA

LUGAR

TELÉFONO

CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

FO

PROVINCIA

BLOQ

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

IN

CÓDIGO POSTAL

NIF

RM

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

AT
I

NOME/RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTO

S

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

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

SEGUNDO APELIDO

NIF

TO

S

NOME/RAZÓN SOCIAL

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

EF

EC

Notifíquese a:
● Persoa ou entidade solicitante
● Persoa ou entidade representante
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos.
Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS PARA CONTACTAR
PERSOA DE CONTACTO

TELÉFONO MOBIL

RA

CORREO ELECTRÓNICO

CARGO
TELÉFONO FIXO

FAX

PA

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
Que coñece o contido das bases e do convenio e que cumpre cos requisitos establecidos neles.
Que ten o domicilio social ou centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.
Que posúe a solvencia técnica e económica segundo o establecido no artigo 7.4 do anexo I.
Que consinte da utilización de medios electrónicos na comunicación entre a entidade colaboradora e o Inega .
Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
7. Estar ao día no pago de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao artigo 10.2.g da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, e no 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.
8. Estar exenta do pago do Imposto de Actividades Económicas, de acordo co artigo 82 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, así como de non terme dado de baixa no citado imposto.
SI
NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)
9. Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á seguridade social e non ter pendente de pago ningunha outra débeda coa
Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o disposto no artigo 11 do 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.
10 . Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
11. Que se compromete a:
a. Comunicar calquera variación que poida acontecer nos datos recollidos nos documentos achegados.
b. Cubrir convenientemente os formularios de solicitude de axuda incorporando os datos á aplicación informática habilitada.
c. Vender no marco da iniciativa só os produtos que cumpran coas condicións establecidas nas bases.
d. Instalar os elementos subvencionables no prazo establecido nas bases.
e. Facilitarlle á Inega canta información e documentación precise para verificar a correcta aplicación das subvencións.
f. Cumprir coa normativa establecida para o desenvolvemento do Programa.
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ANEXO II
(continuación)

S

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

VO

Copia do documento acreditativo de poder suficiente do representante legal da entidade.
Recibo do Imposto de Actividades Económicas (IAE).
Copia asinada do Convenio de colaboración entre ó Inega e a entidade colaboradora para a xestión de axudas para proxectos de enerxías
renovables (ANEXO X).
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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.
Certificado de estar ao día no pagamento coa AEAT
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento coa Facenda Autonómica
DNI/NIE da entidade colaboradora cando se trate de unha persoa física (autónomo)
NIF da entidade colaboradora cando se trate de unha persoa xurídica
Certificado de alta no Imposto de Actividades Económicas, so cando se trate dunha empresa
Consulta de concesión de subvencións e axudas
Consulta de inhabilitación para obter subvencións e axudas
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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.
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información
e contidos da Carpeta cidadá.

Persoas destinatarias dos datos

Exercicio de dereitos

S

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.
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.
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.
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Finalidades do tratamento

RA

EF

Contacto delegado de protección de
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
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

PA

Resolución pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para
proxectos de biomasa destinadas a particulares e cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de
Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria anticipada para o ano 2019 ( IN421H, IN421I)

Lugar e data

O

SÓ

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

VÁ
L

ID

,

Instituto Enerxético de Galicia
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