
ANEXO I

PROCEDEMENTO

CONCURSO PÚBLICO PARA O OUTORGAMENTO DUNHA LICENZA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL TELEVISIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO E TITULARIDADE PRIVADA NA COMUNIDADE 
AUTÓNOMA DE GALICIA

DOCUMENTO

DECLARACIÓNS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

 

MANIFESTA QUE:
Quere participar na convocatoria do concurso público para o outorgamento dunha licenza para a prestación do servizo de comunicación audiovisual 
televisiva de ámbito autonómico e titularidade privada na Comunidade Autónoma de Galicia.
Reúne todos os requisitos necesarios para ser titular dunha licenza de comunicación audiovisual  segundo o previsto na lexislación vixente.
Que coñece e acepta incondicionalmente 
- O contido das bases que rexen o concurso público 
- O contido das bases manterán a súa vixencia durante o período de vixencia da licenza.
- Que as citadas bases manterase nos seus propios termos, sen prexuízo daquelas adaptacións previamente autorizadas pola    
autoridade audiovisual competente.  

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE QUE:
Cumpre cos requisitos de capacidade xeral establecidos no artigo 25 da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral de comunicación audiovisual.
Non incorre nas limitacións que, por razóns de orde público audiovisual establece o artigo 26 da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral de comunicación  
audiovisual e en concreto está ao corrente coas obrigas tributarias  do Estado, coa Comunidade Autónoma  e coa Seguridade Social impostas polas  
disposicións vixentes,e tamén de estar ao corrente do pagamento do IAE.
Non incorre nas prohibicións que, en atención ao pluralismo no mercado audiovisual televisivo establece o artigo 36 da Lei 7/2010, xeral de  
comunicación audiovisual 
No caso de resultar adxudicatario/a dunha licenza para a prestación do servizo de comunicación audiovisual televisiva de ámbito autonómico,  
cumprirá coa obriga de contratar polo menos un 2 por cento do total  de persoas traballadoras con discapacidades ou ben adoptar medidas  
alternativas no caso de estar obrigada a facelo segundo o artigo 42.1 do Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o  
Texto Refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidades e da súa inclusión social. 
Cumpre coa obriga de contar cun plan de igualdade conforme ao disposto no artigo 45 da Lei Orgánica 3/2017, do 22 de marzo, para a igualdade  
efectiva de homes e mulleres.

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  recadro  correspondente  e  achegar  unha  copia  dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante o
DNI/NIE da persoa representante o
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT o
Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade Social o
Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da comunidade autónoma o
Imposto de Actividades Económicas o



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento  Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de Medios.

Finalidades do tratamento Tramitar  este procedemento,  verificar  os datos e  documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. 

Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos  segundo a normativa 
xeral e sectorial referenciada en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e demais 
regulación concordante.
Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos datos As Administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e 
supresión dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da 
Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada de 
protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE
Bases que rexen o concurso público para o outorgamento dunha licenza para a prestación do servizo de comunicación audiovisual televisiva de 
ámbito autonómico e titularidade privada na Comunidade Autónoma de Galicia

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Medios

ANEXO I
(continuación)
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