ANEXO V

SOLICITUDE DE PAGO LIÑA I
MR651A – SUBVENCIÓNS PARA O CONTROL SELECTIVO DE COMBUSTIBLE EN MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN E SOFOR

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

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

PRIMER APELLIDO

NIF

PRIMER APELLIDO

Que resultou beneficiario da subvención comprendida dentro do expediente nº

/2021, nos seguintes termos

ORZAMENTO ACEPTADO Á EMPRESA ADXUDICATARIA

IMPORTE DA SUVBENCIÓN APROBADO

Que se realizaron as accións descritas no seguinte cadro, segundo o disposto na orde pola que se establecen as bases
reguladoras:
A
UNIDADES

ACTUACIÓN
Áreas devasas

B
PREZO
UNIDADE

C=AxB
ORZAMENTO
PRESENTADO

Roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar
Roza mecanizada con rozadora de cadeas ou similar

Faixas auxiliares de pista.
Roza mecanizada con rozadora de brazo ou similar
Roza mecanizada en
rexenerado forestal natural

Roza mecanizada en rexenerado forestal natural

Roza de penetración, rareo e
eliminación de restos das
entrefaixas
de
masas
forestais

Roza superficial de penetración e rareo das entrefaixas
de masas forestais e eliminación mediante trituración
con rozadora de martelos ou similar dos restos, no
resto da superficie

Mellora de infraestructuras
previas xa existentes

Mellora de faixas de devasas xa existentes con folla de
máquina

Adxudicatario

TOTAL C

NIF

Preséntase a seguinte relación ordenada dos investimentos e pagamentos efectuados directamente vinculados á execución da
subvención aprobada:
Número de factura

Data

Proveedor

Importe sen IVE da factura

Importe sen IVE que se
imputa ás acción
subvencionadas

Solicita:
Que se efectúen os trámites oportunos para o pagamento da subvención polo importe de
ás accións realizadas.

euros, correspondente

ANEXO V
(continuación)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
3. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de subvencións previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Que a CMVMC/mancomunidade ou no caso de agrupacións de montes veciñais, as CMVMC agrupadas cumpren co disposto no artigo 125 da
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
6. Foi autorizado en asemblea xeral da CMVMC/mancomunidade para pedir subvencións á Consellería do Medio Rural para a execución das
accións obxecto da solicitude.
No caso de agrupacións foi designada como representante das persoas peticionarias agrupadas para efectos de solicitar esta subvención, e as
comunidades agrupadas contan coa respectiva autorización das asambleas das súas comunidades para pedir subvencións á Consellería do
Medio Rural, para a execución das accións obxecto da solicitude.
7. No caso de solicitudes individuais de CMVMC ou Sofor.
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ESTADO

(1)

IMPORTE (€)

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE. No caso de solicitudes denegadas, farase constar como DENEGADA.

8. No caso de agrupacións, as CMVMC integrantes destas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ESTADO(1)

IMPORTE (€)

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE . No caso de solicitudes denegadas, farase constar como DENEGADA.

9. Que cumpre os requisitos exixidos pola orde, que todos os datos son certos, e comprométese a achegar os xustificantes necesarios para a súa
comprobación e aceptar, se é o caso, as verificacións que procedan, de acordo coas axudas solicitadas, e cumprir os compromisos que figuran
na lexislación de aplicación.
10. No caso de SOFOR que está inscrito no rexistro correspondente

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Memoria de actuación xustificativa.
Memoria económica xustificativa.
Facturas e xustificantes de gasto.
Xustificación de pagamento efectivo, se é o caso.
Cesión do dereito de cobramento cuberto e achega da documentación pertinente segundo o anexo IV.
Arquivo gráfico en soporte dixital e formato vectorial tipo shape.

ANEXO V
(continuación)
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.
Certificación de estar ao día de obrigas coa Seguridade Social que constan en poder da Tesourería Xeral da Seguridade
Social

OPÓÑOME Á
CONSULTA

Certificación de estar ao día de obrigas coa tributarias que constan en poder da Axencia Tributaria de Galicia (Atriga)
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

NIF da entidade solicitante

SI

NON

Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT

SI

NON

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e informar sobre o estado de
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o
acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas
ao dito responsable (artigos 6.1., letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e obrigas previstas nos preceptos
Lexitimación para o tratamento básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei
1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración dixital de
Galicia.

Destinatarios dos datos

Exercicio de dereitos

Contacto coa persoa delegada
de protección de datos e máis
información

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.
A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Consellería de Facenda coa finalidade de
realizar a xestión, seguimento, información, control, coordinación e estudo da execución e avaliación dos programas
operativos dos fondos procedentes da Unión Europa na súa condición de organismo intermedios dos programas
operativos en virtude das funcións atribuídas pola Autoridade de Xestión dos programas operativos segundo o disposto
nos artigos 125, punto 2, artigo 140, puntos 3 a 5, e anexo XIII, punto 3, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e as súas
disposicións de desenvolvemento.
As persoas interesadas poderán exercer os dereitos que resulten aplicables de entre os previstos nos artigos 15 o 22 do
Reglamento Xeral de Protección de Datos (RXPD) (art.15: Dereito de acceso do interesado, art 16: Dereito de
rectificación, art. 17: Dereito de supresión, art.18: Dereito á limitación do tratamento, art. 19: Obligación realativa á
rectificación o supresión de datos personais ou a limitación de tratamento, art. 20: Dereito á portabilidade dos datos,
art 21: Dereito de oposición, art 22: Decisións automatizadas, incluida a elaboración de perfiles través da sede
electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común,segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de

de

de

