ANEXO I
Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da
COVID-19

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

FONDO XACOBEO 2021

SOLICITUDE

MODALIDADE

MARCAR A QUE CORRESPONDA

Música, artes escénicas e audiovisual
Dinamización da lingua galega, do patrimonio
cultural e de proxectos editoriais, literarios e
expositivos
Xacobeo,
turismo,
xeografía,
paisaxe,
gastronomía, usos e costumes sociais

Nome / Razón social:
Apelidos:
NIF núm.:
No caso de actuar en representación:
Persoa xurídica ou física a quen representa:
NIF núm.:
Cargo:
De

ser

o

caso,

motivo

da

representación

da

persoa

física:
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1 DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través
do Sistema de Notificación Electrónica de Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).
Poderase acceder á notificación co certificado electrónico ou cun usuario e clave no servizo
Chave 365 asociados ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos do envío da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a
continuación:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO
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2 Breve descrición do proxecto:
Máximo 100 caracteres

3 Memoria técnica e descritiva
Poderá achegar un documento complementario,
cun máximo de 3 folios din A4 por unha cara

2

4 Orzamento e desagregación dos custos de
produción e execución
De ser o caso, incluirá a caché dos artistas e os
dereitos patrimoniais derivados da propiedade
intelectual dos produtos e/ou das obras e
creacións artísticas e/ou culturais.
Nos proxectos que impliquen a difusión e/ou a
reprodución musical, incluiranse, de existiren, os
gastos derivados dos dereitos de propiedade
intelectual xestionados
colectivamente
pola
SGAE ou por outras entidades similares.
5 OPOSICIÓN EXPRESA Á CONSULTA DE DATOS
De acordo co disposto no parágrafo 2 do artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas, manifesto
expresamente a miña oposición a que os datos que constan en poder das administracións
públicas e os que se me requiran no seo deste procedemento sexan consultados
directamente pola Administración contratante e, polo tanto, comprométome a achegar, antes
de formalizar o expediente de contratación, de ser o caso, a documentación que me requiran
relativa a:



DNI OU NIE da persoa física solicitante



NIF da persoa xurídica solicitante



DNI OU NIE da persoa representante



Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Axencia Estatal da
Administración Tributaria.



Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social



Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa comunidade
autónoma, emitido pola Axencia Tributaria de Galicia (Atriga)
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6 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Cultura e Turismo

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que se derive da
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xestión deste procedemento
Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese
público ou o exercicio de poderes públicos
segundo a normativa recollida na páxina:
https://www.xunta.gal/informacion-xeralproteccion-datos
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 a 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 de datos e https://www.xunta.gal/informacion-xeralmais información
proteccion-datos

Lugar e data

Sinatura da persoa solicitante ou representante

SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA E
TURISMO
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