ANEXO VI

COMUNICACIÓN DE CESIÓN DOS DEREITOS DE COBRAMENTO
MR674B- PRIMA DE MANTEMENTO SISTEMAS AGROFORESTAIS - CASTIÑEIRO PARA FROITO

DATOS DA PERSOA CEDENTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SUA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DA PERSOA CESIONARIA
NOME/RAZÓN SOCIAL

E, NA SUA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ANO DE CONCESIÓN (ano de concesión da axuda a que corresponde o pagamento que se desexa ceder)

IMPORTE TOTAL DA SUBVENCIÓN

(euros)

(Consignarase en letra e número o importe total da axuda concedida)

CONTÍA CEDIDA

PAGO Á CUENTA

DEFINITIVA

(Consignarase en letra e número o importe total da axuda concedida. Márquese cun X a recadro correspondente ao pagamento da axuda cedido)

DATOS BANCARIOS DA PERSOA CESIONARIA
Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA(1)

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

(1) ) O/A titular da conta debe coincidir coa persoa cesionaria, que se compromete a manter a conta aberta ata o final do proceso de xestión da axuda.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documento público polo que se formalizou a cesión.
Documento privado polo que se formalizou a cesión asinado en presencia dun funcionario público, agás que fose asinado
electrónicamente.
Copia da declaración do imposto de actos xurídicos documentados (no caso de documento privado).

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as personas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e aportar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME A
CONSULTA

DNI/NIE da persoa cesionaria
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade cesionaria.
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT, persoa cesionaria.
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridad Social, persoa cesionaria.
Certificado de estar ao día no pagamento de débedas coa Consellería de Facenda, persoa cesionaria.

SINATURA DA PERSOA CEDENTE OU REPRESENTANTE

SINATURA DA PERSOA CESIONARIA OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,
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