ANEXO V
SOLICITUDE DE PAGAMENTO
MT724A - AXUDAS PARA ESTUDOS E INVESTIMENTOS VINCULADOS Á CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN E REHABILITACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL
E CULTURAL E Á SENSIBILIZACIÓN ECOLÓXICA NA REDE DE RESERVAS DA BIOSFERA DE GALICIA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

A PERSOA REPRESENTANTE EXPÓN
Que se realizaron as accións comprendidas no expediente nº

, segundo o disposto na Orde pola que se

establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación,
recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na Rede de reservas da biosfera de Galicia,
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, por un importe de
€ sen IVE, dos cales se presenta a seguinte documentación xustificativa:

Núm. de factura

Data

Importe sen IVE
Importe sen IVE da que se imputa ás
accións
factura
subvencionadas

Provedor

Data do
pagamento

(No caso de realizar os traballos por medios propios, especifíquese cales e detállense os importes e o documento xustificativo que se presenta).

E SOLICITA:
Que se efectúen os trámites oportunos para proceder ao pagamento da axuda polo importe de
correspondente ás accións realizadas.

euros sen IVE

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

Certificado de estar ao día do pagamento das obrigas coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa administración pública da comunidade autónoma
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta,
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A
CONSULTA

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT

SI

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

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

de

NON

