¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO VIII

SOLICITUDE DE ANTICIPO
MT819A - AXUDAS A INVESTIMENTOS NON PRODUTIVOS VINCULADAS Á REALIZACIÓN DE OBXECTIVOS AGROAMBIENTAIS E CLIMÁTICOS NOS
PARQUES NATURAIS DE GALICIA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
SOLICITA
Que lle sexa concedido un anticipo de subvención concedida polo importe arriba mencionado, conforme se establece no artigo 20.1.a) da orde
pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria, para os anos 2020 e 2021, de axudas a investimentos non produtivos vinculadas á
realización de obxectivos agroambientais e climáticos no ámbito dos parques naturais de Galicia, cofinanciadas con Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 en relación con:
Expediente:
Axuda concedida:

€

Importe anticipo solicitado:
o 50 % da axuda concedida).
Importe do aval:

€ (O importe do anticipo será por un máximo de anualidade vixente e en ningún caso superará
€ (O importe de aval será de 110 % de importe do anticipo solicitado)

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

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA CON ESTA SOLICITUDE
Xustificante orixinal do depósito da garantía na Caixa Xeral de Depósitos.
Copia da garantía ou aval bancario.
- No caso de concellos:
Garantía escrita da presidencia da alcaldía do 110 % do importe anticipado.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de

de

