SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER TURÍSTICO
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
Razón social:

NIF:

Inscripción no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT):

Si

Non

Nº de Rexistro (REAT): Nº de persoas socias:

ENDEREZO
Tipo da vía:

Nome da vía:

Provincia:

Concello:

Núm.: Portal:
Código postal:

Correo-e:

Piso:

Porta:

País:

Tel.:

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
Nome:

1.º apelido:

En calidade de:

2.º apelido:

NIF:

Correo-e:

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

As notificacións realizaranse só por medios electrónicos mediante o Servizo de Notificacións Electrónicas, dispoñible a través da Sede Electrónica da
Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal. Poderá acceder á notificación empregando un certificado asociado á persoa solicitante ou
representante indicada.
Correo-e:
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo
electrónico indicado a continuación.

OBXECTO DA SUBVENCIÓN
Actividade:
Orzamento total:

Subvención que solicita:

Porcentaxe:

O IVE desta actividade é deducible (no caso de non responder o IVE non será subvencionable)

Si

Non

MEMORIA DA ACTIVIDADE
Denominación:
Data de celebración (indicar data/s e número de día/s):

Resultados esperados:

Número de persoas que participan ou se benefician da actividade:
Método de estimación:

Experiencia que a entidade ten no desenvolvemento de actividades análogas (número de anos):
SERVIZO DE TURISMO. Palacete das Mendoza, pza. de Santa María, s/n, 36071 Pontevedra.
Tel.: +34 986 804 100, info.riasbaixas@depo.gal, www.depo.gal
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Antecedentes e descrición da actividade:

SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER TURÍSTICO
ADECUACIÓN DA ACTIVIDADE AO DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO PROVINCIAL
Certificados de cumprimento de sistemas de calidade:
Indicar cal/cales:

Si

Non

Fomento dun turismo accesible:
Motivación:

Si

Non

Fomento dun turismo sustentable:
Motivación:

Si

Non

Actividade de impulso á profesionalización do sector:
Motivación:

Si

Non

Premios ou recoñecementos oficiais da actividade:
Indicar cal/cales:

Si

Non

Fomento do turismo enogastronómico:
Motivación:

Si

Non

Impacto territorial da actividade:
Ferramentas de medición do impacto:

Provincial

Autonómico

Nacional

Internacional

DECLARACIÓN RESPONSABLE
1. En relación con outras axudas concedidas ou solicitadas que:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a continuación se relacionan:
Euros

Relación de axudas
solicitadas

Euros
Euros
Euros

Relación de axudas
concedidas

Euros
Euros
SERVIZO DE TURISMO. Palacete das Mendoza, pza. de Santa María, s/n, 36071 Pontevedra.
Tel.: +34 986 804 100, info.riasbaixas@depo.gal, www.depo.gal

Mod: 843.065G COD SIA: 287980

A persoa representante declara:

SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER TURÍSTICO
DECLARACIÓN RESPONSABLE
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.
2. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
3. Estar ao día no pagamento de obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social e non ter débedas de ningún tipo
coa Deputación de Pontevedra.
4. Non ter pendente de xustificación ningunha subvención coa Deputación de Pontevedra.
5. Que acepta as bases da convocatoria, asumindo o compromiso de cumprir as condicións da subvención.
6. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DATOS BANCARIOS
Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada da persoa solicitante:
Titular da conta:

IBAN:

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se
opoñan a esta consulta deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos documentos

OPÓÑOME Á
CONSULTA

NIF da entidade solicitante
DNI ou NIE da persoa representante da entidade solicitante
Certificado de estar ao corrente das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
Certificado de estar ao corrente das obrigas tributarias e coa facenda autonómica da Xunta de Galicia (ATRIGA)
Certificado de estar ao corrente do pagamento da Seguridade Social

DOCUMENTACIÓN
Non será necesario achegar os documentos que xa se presentasen anteriormente. Para estes efectos a persoa interesada deberá indicar en que
momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos
Escritura de constitución da asociación ou entidade
Certificado de acreditación do cargo e representación (segundo modelo dispoñible na sede electrónica Anexo II)
Orzamento de gastos desagregado e totalizado e orzamento de ingresos (segundo modelo dispoñible na sede electrónica Anexo III)

Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o tratamento
Destino dos datos
Exercicio de dereitos
Máis información e contacto coa
persoa delegada de protección de
datos

Deputación de Pontevedra
Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se
deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e
documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango
legal recollida no apartado “normativa aplicable” dispoñible na ficha do procedemento en https://sede.depo.gal
As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a
cidadanía poida 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 ou
revogar o consentimento segundo o previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos
https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

SINATURA

Lugar e data:
,

de

de
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PROTECCIÓN DE DATOS

