ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MT804B

SOLICITUDE

AXUDAS PARA A CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN E MELLORA DAS ÁRBORES E
FORMACIÓNS SENLLEIRAS DE GALICIA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
TIPO DE VÍA
CP

NIF
NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
Árbore(s)/formación(s) obxecto das actuacións que se van desenvolver

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incurso/a 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.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Memoria explicativa da(s) actividade(s) que se pretende(n) realizar e para a(s) cal(es) se solicita a axuda, coa correspondente previsión de
gastos e unha descrición da(s) actividade(s) proxectada(s).
Factura pro forma.
Oferta económica.
Acreditación da titularidade dos predios ou certificación do titular para a súa dispoñibilidade.
No caso de comunidades de montes veciñais en man común, certificación do acordo da asemblea xeral.
No suposto de que a árbore e/ou formación obxecto da actividade sexa propiedade de varios copropietarios; acreditación da titularidade de
cada propietario.
No suposto de que a árbore e/ou formación obxecto da actividade sexa propiedade de varios copropietarios; documento que acredite o
consentimento de todos os propietarios.
No suposto de que a árbore e/ou formación obxecto da actividade sexa propiedade de varios copropietarios; representación do solicitante
para realizar a actividade obxecto da subvención.
Copia do DNI ou NIE, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.
Autorizo a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de
verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do
23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmoo de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Dirección Xeral de Conservación da Natureza, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
dxcn.cmati@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 9 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a conservación, protección e mellora
das árbores e formacións senlleiras de Galicia, e se convocan para o ano 2015.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería
do Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO II

XUSTIFICACIÓN E SOLICITUDE DE PAGAMENTO
MT804B - AXUDAS PARA A CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN E MELLORA DAS ÁRBORES E FORMACIÓNS
SENLLEIRAS DE GALICIA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

SOLICITA
O pagamento do importe correspondente á axuda concedida, para o que presenta a seguinte documentación xustificativa:
Memoria xustificativa da(s) actuación(s) segundo o modelo do anexo III da orde.
Relación clasificada dos gastos e investimentos da(s) actividade(s) segundo o modelo do anexo IV da orde.
Xustificantes do investimento orixinal ou copia das facturas correspondentes aos investimentos subvencionados, emitidos dentro do período
comprendido entre a data de inicio e a data límite de xustificación.
Xustificantes do pagamento orixinal ou copia de transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto de pagamento.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

ANEXO III

MEMORIA XUSTIFICATIVA DE ACTUACIÓNS
MT804B - AXUDAS PARA A CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN E MELLORA DAS ÁRBORES E FORMACIÓNS
SENLLEIRAS DE GALICIA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

CUSTO PREVISTO NA
SOLICITUDE (SEN IVE)

CONCEPTO
A) Podas e actuacións de control e formación da copa
B) Estudos

C) Tratamentos fitosanitarios
D) Conservación e mellora do contorno

E) Elaboración de materiais divulgativos
F) Sinalización

G) Creación, mantemento e conservación de accesos

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

NIF

CUSTO FINAL (SEN IVE)

ANEXO IV

RELACIÓN DE GASTOS E INVESTIMENTOS
MT804B - AXUDAS PARA A CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN E MELLORA DAS ÁRBORES E FORMACIÓNS
SENLLEIRAS DE GALICIA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

RELACIÓN DE GASTOS E INVESTIMENTOS
Gasto/Investimento

Tipo de documento
xustificativo

Núm. de
documento

Data de
emisión

Acredor

SIANTURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Importe

Data de
pagamento

