ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

CT899A

SOLICITUDE

PREMIOS EMPRENDE GAIÁS SIXTO SECO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF
NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

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 OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

MODALIDADE Á QUE SE PRESENTA
Modalidade A: idea emprendedora para a programación de aplicacións informáticas relacionadas co sector cultural e proxectos culturais na
internet.
Modalidade B: idea emprendedora para o desenvolvemento de proxectos na área do deseño a xestión cultural e da creación artística e
plástica no ámbito cultural.

TÍTULO OU LEMA DO PROXECTO QUE PRESENTA

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
3. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Estar ao día no pagamento 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 o 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.
5. Que o proxecto non foi obxecto de axudas públicas/privadas nin se obtivo ningún premio/bolsa previa convocatoria de calquera entidade
pública ou privada.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo II
Anexo III

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas.
DNI ou NIE da persoa solicitante
DNI ou NIE da persoa representante
NIF da entidade representante
Títulos universitarios da persoa solicitante
Títulos non universitarios da persoa solicitante
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT
Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Atriga

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.

Finalidades do tratamento

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

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.

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 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 máis
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

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
RESOLUCIÓN pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan os premios Emprende Cultura Gaiás Sixto Seco para o ano 2018.
Lei 9/2007, de Subvencións de Galicia.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Fundación Cidade da Cultura de Galicia

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II

COMPROBACIÓN DATOS DE TERCEIRAS PERSOAS INTERESADAS
CT899A – PREMIOS EMPRENDE GAIÁS SIXTO SECO
As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en
tramitación. No caso de menores de idade este documento deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal.
Os seguintes datos das persoas interesadas serán obxecto de consulta ás administracións públicas:
- DNI/NIE
- Títulos universitarios
- Títulos non universitarios

TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME E APELIDOS

NIF

MENOR DE
IDADE
SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

NOME E APELIDOS

NIF

SINATURA

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.

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.

Finalidades do tratamento

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

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.

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 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 máis
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

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.
Lugar e data

,

Fundación Cidade da Cultura de Galicia

de

de

ANEXO III

MEMORIA PROXECTO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA
LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF
NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

MEMORIA EXPLICATIVA
PRESENTACIÓN DA IDEA EMPRENDEDORA

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ANDAR

PORTA

ANEXO III
(continuación)

MEMORIA EXPLICATIVA (continuación)

ANEXO III
(continuación)

VIABILIDADE E FACTIBILIDADE DA IDEA PRESENTADA
MERCADO AO QUE SE DIRIXEN OS SERVIZOS/PRODUTOS

IDENTIFICACIÓN DO CLIENTE

NIVEL DE COMPETENCIA E COMPETIDORES CLAVE NO MERCADO

PLAN DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO

ANEXO III
(continuación)

VIABILIDADE E FACTIBILIDADE DA IDEA PRESENTADA (continuación)
PLAN DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO (continuación)

ANEXO III
(continuación)

VIABILIDADE DO PROXECTO PRESENTADO (continuación)
PREVISIÓN DE GASTOS E VENTAS NO PRIMEIRO ANO DE ACTIVIDADE

VALOR ENGADIDO QUE APORTA O PROXECTO NO ÁMBITO CULTURAL E CREATIVO

ANEXO III
(continuación)

VIABILIDADE DO PROXECTO PRESENTADO (continuación)
PREVISIÓN DE GASTOS E VENTAS NO PRIMEIRO ANO DE ACTIVIDADE (continuación)

ANEXO III
(continuación)

O GRUPO DE TRABALLO
EXPERIENCIA E DEDICACIÓN DAS PERSOAS PARTICIPANTES NO PROXECTO

FORMACIÓN PERSOAS PARTICIPANTES
(deseño, ilustración, comunicación, produción, xestión cultural e programación de aplicacións informáticas): [Unicamente se indicará unha
titulación por persoa participante; se un participante puidese acreditar varias titulacións relacionadas coas materias indicadas, deberá optar
pola de superior rango)
1.
2.
3.
4.
5.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Fundación Cidade da Cultura de Galicia

de

de

