ANEXO VIII

SOLICITUDE DE PAGAMENTO ANTICIPADO
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
Sociedade de fomento forestal
Agrupación de propietarios/as particulares legalmente constituída e
inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia
Cooperativa agraria
Persoa física

Monte pro indiviso

Outra persoa xurídica

Monte de varas, abertaies, de voces, de vocerío ou de fabeo
Monte de socios/as
Comunidad de bens
Comunidade de montes veciñais en man común

SOLICITA
Que lle sexa outorgado un anticipo da subvención concedida polo importe mencionado, conforme se establece no artigo 30 da Orde pola que se
establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestal, cofinanciadas co
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano
2018, en relación con:
Nº EXPEDIENTE

AXUDA CONCEDIDA (€)

IMPORTE ANTICIPO SOLICITADO (€) IMPORTE DO AVAL (€)

DECLARA
Que non está incursa en ningunha das circunstancias sinaladas no parágrafo 3º do artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.
Mediante este acto, a persoa beneficiaria acepta expresamente a concesión da subvención e asume o compromiso establecido no artigo 33.3.b).

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia de garantía ou aval bancario (de ser necesario)

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

