ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TU201A

SOLICITUDE

PREMIOS GALICIA PARABÉNS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

ANDAR

PORTA

LUGAR
PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA 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 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 continuación:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos recibidos ou solicitados:
Non se solicitou nin se recibiu ningunha outra subvención, axuda, recurso ou ingreso para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se
solicita esta subvención.
Si se solicitaron e/ou se recibiron 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:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. 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.
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.f) 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.
6. Que se compromete a cumprir as obrigas e os requisitos que se sinalan no artigo 18 das bases reguladoras.
7. Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Facenda autonómica e coa Facenda estatal e fronte á Seguridade Social e non ter
pendente de pagamento ningunha outra débeda con ningunha outra Administración pública.

Este formulario só poderá presentarse nas

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

ANEXO II
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:
Certificación do/a secretario/a da entidade local na que consten os seguintes aspectos:
- Acordo polo cal se solicita a subvención para as obras ou equipamentos que se pretenden executar e se aceptan as condicións de
financiamento e demais requisitos establecidos nesta resolución, así como o compromiso de financiar o importe da actividade que non
resulte subvencionado ao abeiro desta convocatoria ata o importe total da execución prevista, segundo a documentación achegada coa
solicitude.
- Certificación en que se acredite que a entidade local cumpriu a súa obriga de remisión das contas ao Consello de Contas.
No caso das agrupacións de concellos:
▪ Instrumento xurídico que regula a agrupación, o cal inclúe os compromisos de execución asumidos por cada membro, así como o importe de
subvención aplicable por cada un deles e a designación do/a alcalde/sa que actuará como representante da agrupación.
▪ Certificación emitida pola secretaría do concello representante, na cal se faga constar, con base nos acordos adoptados polos órganos
competentes de cada un dos concellos agrupados e/ou nas certificacións emitidas polos/as secretarios/as dos concellos integrantes da
agrupación:
▪ Que todos os concellos integrantes da agrupación adoptaron o acordo polo cal se solicita a subvención para as obras ou equipamentos
que se pretenden executar e se aceptan as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos nesta resolución, así como o
compromiso de financiar o importe da actividade que non resulte subvencionado ao abeiro desta convocatoria, na parte que lle
corresponda a cada un deles, ata o importe total da execución prevista segundo a documentación achegada coa solicitude.
▪ O nomeamento do/a alcalde/sa representante con poderes suficientes para cumprir con todas as obrigas que como entidade
beneficiaria corresponden á agrupación, e que actuará como coordinador/a, interlocutor/a e perceptor/a da subvención.
▪ Que todos os concellos participantes na solicitude remitiron as contas do concello ao Consello de Contas de Galicia.
Deberá presentarse o instrumento xurídico acreditativo da súa constitución, no caso de mancomunidade, consorcio ou área metropolitana.
Instrumento xurídico (ordenanza, plan,...) polo que as administracións locais promuevan políticas urbanísticas destinadas a mellorar,
conservar e recuperar a súa calidade paisaxística e ambiental, de ser o caso.
Acreditación dos soportes de promoción turística en relación co espazo xeográfico onde se realizou ou se vai realizar a intervención,
promovidos polo propio concello ou outras administracións públicas distintas da Axencia Turismo de Galicia, de ser o caso
Certificación do/a secretario/a relativa a suma dos capítulos de gasto de capital do concello vixentes no ano 2019. No caso de agrupacións
o/a secretario/a do concello representante deberá expedir unha certificación acreditativa da media dos gastos de capital dos concellos
agrupados, que se emitirá con base nas certificacións que deberán expedir os/as secretarios/as dos concellos agrupados.

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
A) CATEGORÍA PRIMERA:
Memoria das actuacións ou iniciativas executadas, na cal se detallarán as obras realizadas co maior grao de concreción posible, de xeito que
se facilite a súa valoración.
Proxecto técnico, asinado por técnico competente, destinado a complementar ou finalizar as obras xa executadas. En caso de que estas non
precisen de continuación ou remate, o solicitante presentará un novo proxecto complementario na liña do previsto nesta resolución. Nel
incluiranse os planos necesarios para a correcta identificación e delimitación das obras propostas, orzamentos, materiais que se empregarán,
fotografías do estado actual e recreación virtual da transformación que se pretende.
Este proxecto técnico presentarase en soporte electrónico e en papel para facilitar a súa valoración polo xurado.
Cronograma de execución da actuación que se realizará, así como a súa distribución nas anualidades 2019 e 2020.
b) CATEGORÍA SEGUNDA:
Proxecto de intervención para obras novas, asinado por técnico competente. Nel incluiranse os planos necesarios para a correcta
identificación e delimitación das obras propostas, orzamentos, materiais que se empregarán, fotografías do estado actual e recreación
virtual da transformación que se pretende.
Este proxecto técnico presentarase en soporte electrónico e en papel para facilitar a súa valoración polo xurado.
Cronograma de execución da actuación que se realizará, así como a súa distribución nas anualidades 2019 e 2020.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxeto 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 de obrigas tributarias coa AEAT

OPÓÑOME Á
CONSULTA

Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Consellería de Facenda

Este formulario só poderá presentarse nas

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

ANEXO II
(continuación)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

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

Finalidades do tratamento

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

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de 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 exercer 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 existiren 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
Resolución do 27 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
dos premios Galicia Parabéns e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

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

