¡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 V

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

DATOS DA PERSOA BENEFICIARIA
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

A PERSOA BENEFICIARIA OU REPRESENTANTE:
EXPÓN
Que se realizaron as accións correspondentes á anualidade de

comprendidas no expediente nº

,

segundo o disposto na 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 co
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. por
un importe de

euros sen IVE, dos cales se presenta a seguinte documentación xustificativa:

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non se lle concedeu ningunha outra axuda (subvención, ingreso ou recurso) que financien as actividades subvencionadas.
Si se lle concederon outras axudas (subvencións, ingresos ou recursos) que financien as actividades subvencionadas, que son as que a
continuación se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

¡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 V
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Facturas e demais documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa
polo importe total do investimento.
Xustificantes do pagamento dos gastos: copia da transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto de pagamento.
No caso de que a persoa beneficiaria realice os traballos con medios propios se achegará:
Orzamento completo do proxecto de obra.
Informe elaborado polo/a técnico/a redactor/a do proxecto no que se describa en que vai consistir tal achega (materias primas, man de
obra, bens de equipamento...)
No caso de que se trate dunha entidade local deberase achegar, ademais
Certificado da secretaría do concello en que quede acreditado que ese persoal dedicou o número de horas que corresponda á execución do
proxecto.
Man de obra propia remunerada:
Nóminas correspondentes ao tempo dedicado pola persoa traballadora á execución do traballo.
Certificado da porcentaxe de tempo que esta dedica ao proxecto.
Documentación acreditativa do pagamento das nóminas, cargas sociais e retención de IRPF
No caso de compra de materiais:
Facturas acreditativas dese gasto e os xustificantes de pagamento.
Se se utilizan medios materiais propios (maquinaria, materiais, etc.)
Documentación acreditativa do sistema de cálculo utilizado para imputar ao proxecto os custos de amortización deses equipamentos ou
materiais, custos que deben calcularse de conformidade coas normas de contabilidade.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

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

de

