ANEXO IV
SOLICITUDE DE PAGAMENTO DA AXUDA
MT402A – PROGRAMA DE AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE CORRECCIÓN DE IMPACTOS PAISAXÍSTICOS

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 DECLARA:
Que se encontra ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte á seguridade social, e de que non ten pendente de pagamento débedas coa
comunidade autónoma nin é debedor por resolución de procedencia de reintegro.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:
Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades
realizadas e dos resultados obtidos. A memoria incluirá fotografías das zonas reformadas que amosen as obras realizadas obxecto da
subvención, así como de todos elementos e demais actuacións de mellora de imaxe, e do material obxecto da subvención.
Tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a obra, salvo que polas súas especiais
características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren, ou salvo que o gasto se
tivera realizado con anterioridade á solicitude da subvención, no caso de que sexa de aplicación o previsto no artigo 29.3 Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia, e o importe do gasto subvencionable supere a contía de 40.000 euros, prevista para o contrato menor.
Memoria económica do custo das actividades realizadas, que aplicado a esta subvención, consiste nunha factura ou lista de facturas, xunto
coas certificacións bancarias ou, na súa falta, as copias das ordes de transferencia, que xustifiquen o seu pagamento. En todo caso, o
importe reflectido na certificación de obra debe ser consecuente co xustificado coas ditas facturas, nas que se deberá indicar:
• A actuación, das descritas no punto 2º da resolución e recollidas na correspondente resolución de concesión, a que corresponde.
• Data e número da factura.
• Importe, IVE excluído.
• Provedor: nome ou razón social e CIF ou NIF.
• Descrición dos bens ou servizos proporcionados.
• Forma de pagamento.
• Data de pagamento.
Solicitude da comunicación previa realizada ante o Concello para o desenvolvemento das actuacións obxecto da subvención, ou, de ser o
caso, as autorizacións ou licenzas urbanísticas ou sectoriais tanto municipais como doutros organismos ou administracións públicas que
resulten preceptivas para a execución da actuación prevista.
SOLICITA: Que se proceda ao pagamento da subvención concedida.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

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 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.

Lexitimación para o
tratamento

O 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 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

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos
seus procedementos ou para que as persoas ou entidades interesadas poidan acceder de forma integral á información
relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos

As persoas ou entidades interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e
supresión dos seus datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a 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

Contacto coa persoa delegada de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
información

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data

,
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