ANEXO IX.1

SOLICITUDE DE PAGAMENTO
DATOS DA PERSOA BENEFICIARIA
NOME / RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

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

NOME

SEGUNDO APELIDO

NIF

TIPO DE PERSOA BENEFICIARIA
Asociacións
Comunidade de montes veciñais en man común

Persoa física

Outra persoa xurídica

Monte de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo
Monte de socios/as

EXPÓN
1. Que se realizaron as accións correspondentes á anualidade do ano
comprendidas no expediente nº
segundo o
disposto na orde pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2017, de subvencións destinadas á elaboración de
instrumentos de ordenación ou de xestión forestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de
desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, por un importe de
euros sen IVE, dos cales se presenta a seguinte
documentación xustificativa:
NÚMERO DE
FACTURA

DATA

PROVEDOR/A

IMPORTE SEN IVE DA
FACTURA

IMPORTE SEN IVE QUE SE
IMPUTA ÁS ACCIÓNS
SUBVENCIONADAS

2. Que recibiu un anticipo de subvención (cubrir só se procede):
IMPORTE (€)
DATA

SOLICITA
Que se efectúen os trámites oportunos para o pago da axuda polo importe de
realizadas.

euros, correspondente ás accións

DECLARA
Que non está incursa en ningunha das circunstancias sinaladas no parágrafo 3 do artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
PARA AS LIÑAS 1, 2 E 3
Facturas e xustificantes de pagamento
Listaxe de parcelas de inventario
Xustificación da instalación do cartel segundo o recollido no punto 4 do artigo 31 da presente orde de axudas
TC2 actualizado da empresa xustificativo da contratación de persoal técnico competente en materia forestal, un como mínimo, desde a
data de resolución da concesión da axuda ata a data de xustificación da mesma
PRESENTADO
Certificado do servizo de montes que recolla o especificado nas subepígrafes a e b do punto 2
do artigo 31 das bases reguladoras
Unha validación de que o instrumento cumpre coa lexislación forestal en vigor de acordo co
especificado na subepígrafe c do punto 2 do artigo 31 das bases reguladoras
Certificado expedido pola xefatura de sección do sistema rexistral forestal do Servizo de
Montes Veciñais en Man Común e Estruturas Forestais, en que conste a resolución de
aprobación do instrumento polo órgano forestal

CÓD. PROC.

AÑO

ANEXO IX.1
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (continuación)
PARA AS LIÑAS 1, 2 E 3 (continuación)
PRESENTADO

CÓD. PROC.

AÑO

Cuando a subvención se concedese porque o monte, polo menos parcialmente, está cuberto
por masas consolidadas de frondosas autóctonas segundo se describen no artigo 93.1 da Lei
7/2012, xustificación de que están inscritas no Rexistro de masas consolidadas de frondosas
autóctonas
Certificado do servizo de montes que recolla o especificado nas subepígrafes b e c do punto 7
do artigo 31 das bases reguladoras
PARA A LIÑA 4
Facturas e as súas correspondentes probas de pagamento efectivo no caso de ter realizado as comunicacións por medios alleos
Listaxe de comunicacións efectuadas, indicando, no caso de asociacións forestais, para cada unha de elas a persoa socia titular e a
superficie adherida
Xustificación da instalación do cartel segundo o recollido no punto 2 do artigo 32 da presente orde de axudas
TC2 actualizado d empresa xustificativo da contratación de persoal técnico competente en materia forestal, un como mínimo, desde a data
de resolución da concesión da axuda ata a data de xustificación da mesma
CESIÓN DE COBRAMENTO
Presenta cesión de dereito de cobramento (anexo IX.2)
Documento público ou privado orixinal polo que se formalizou a cesión
Orixinal ou copia do xustificante de pagamento ou de exención do ITP e AJD, cando cumpra

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 cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI ou NIE da persoa beneficiaria
NIF da entidade beneficiaria
DNI ou NIE da persoa representante
Estar ao día das obrigas tributarias coa Axencia Estatal Tributaria
Estar ao día das obrigas tributarias coa Facenda autonómica
Estar ao día das obrigas tributarias coa Seguridade Social

SINATURA DA PERSOA BENEFICIARIA OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Ordenación Forestal

de

de

OPÓÑOME
Á CONSULTA

