ANEXO IV

SOLICITUDE DE PAGAMENTO E DECLARACIÓN
MT975I - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS GALEGAS PARA O FINANCIAMENTO DE ACTUACIÓNS EN MATERIA DE RESIDUOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL. FEDER 2014-2020

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)

NOME DO PROXECTO

NÚMERO DE EXPEDIENTE

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
Para os efectos do disposto ao abeiro da orde pola que se establecen as bases e se procede á convocatoria.
1. Cumprirá a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en materia de subvencións e contratación
pública, cando proceda.
2. Disporá de capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos do proxecto para o cal se solicita a axuda.
3. Manterá un sistema de contabilidade separada ou un código contable axeitado en relación con todas as transaccións relacionadas cos gastos
subvencionables, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría sobre os conceptos financiados
con cargo á subvención.
4. Conservará a documentación xustificativa relativa aos gastos financiados durante un prazo de tres anos a partir do 31 de decembro seguinte
á presentación das contas nas cales estean incluídos os gastos da operación.
5. Manterá o investimento de que se trate para a finalidade e co carácter solicitado por un período mínimo de cinco anos unha vez rematado o
proxecto.
6. Asumirá a aplicación de medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión, así como a obriga de comunicar ao órgano
xestor os casos de sospeitas de fraude.
7. Cumpriuse o fin para o cal foi concedida a subvención, así como toda a normativa aplicable.
8. En relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para o mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para o mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as que
a seguir se relacionan:
Axudas solicitadas
ORGANISMO

IMPORTE (€)

ORGANISMO

IMPORTE (€)

Axudas concedidas:

Así mesmo, comprométome a comunicar inmediatamente á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda cantas axudas solicite e/ou
obteña doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
9. A entidade non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
10. A entidade non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención das axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
11. Está 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, e do reembolso de préstamos ou anticipos concedidos con cargo aos
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.
12. A entidade atópase ao día no cumprimento das súas obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da
Seguridade Social e a Consellería de Facenda.
13. Por último, se é o caso, que a entidade beneficiaria dispón das licenzas, permisos e/ou autorizacións administrativas exixidas pola
normativa para o exercicio da súa actividade así como, se é o caso, para o desenvolvemento do proxecto subvencionable.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documentación xustificativa da execución, segundo o establecido no artigo 22 da citada orde:
1. Memoria de actuacións xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención. Acompañarase de calquera
material informativo (fotografías, publicacións, mencións na web, etc.) que se considere de interese.
2. Memoria económica xustificativa en que se inclúa, se é o caso:
Certificación que deberá estar expedida pola Intervención ou o órgano que teña atribuídas as facultades de control da toma de razón
en contabilidade e do cumprimento da finalidade para a cal foi concedida en que se inclúa unha relación clasificada dos gastos e
investimentos.
Facturas ou documentos contables de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa.
Xustificantes bancarios dos aboamentos efectuados (transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto bancario do ingreso
efectivo polo portelo).
Certificado de taxador independente debidamente acreditado e inscrito no correspondente rexistro oficial e declaración do vendedor
en que conste a procedencia dos bens e que non foron sido obxecto de ningunha subvención nacional ou comunitaria, no caso de
adquisición de bens de equipamento de segunda man.
Os documentos acreditativos dos gastos realizados con medios ou recursos propios no caso de que, á hora de puntuar o proxecto
obxecto de subvención, se tivese considerado a achega económica da entidade local superior ao 20% do orzamento total do proxecto.
Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada con indicación do importe e a súa
procedencia.
Certificación expedida pola secretaría da entidade local en que se acredite que se respectaron os procedementos de contratación
pública e se faga referencia á aprobación polo órgano competente da conta xustificativa da subvención.
Certificado da secretaría ou intervención onde se sinale que o IVE subvencionado non é recuperable polo do concello beneficiario.
Documento asinado por todos os participantes que conformen a agrupación beneficiaria da axuda no cal se recollan expresamente
todos os termos dos aspectos requiridos nas presentes bases para as solicitudes presentadas de forma conxunta, no caso das
agrupacións de concellos.
3. Documentación de ter realizado a publicidade axeitada (fotografías dos carteis informativos, publicidade a través de páxina web,
exemplares da documentación escrita, etc.) que xustifique ter dado cumprimento ás obrigas establecidas en materia de información e
comunicación (anexo III).
4. Acreditación do destino dos residuos recollidos, ben a través dun acordo cunha instalación de punto limpo fixa ou ben directamente a
través de acordos con xestores de residuos autorizados así como xustificación do cumprimento da normativa sectorial de residuos para
este tipo de instalacións.

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 no pagamento das obrigas coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma
CONSENTIMIENTO 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 do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT

SÍ

SOLICITA: Que se proceda ao pagamento da subvención concedida.

NO
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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 as
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 interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Consellería de Facenda e Administración
Pública 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 Intermedio dos programas operativos en virtude das funcións atribuídas pola autoridade de xestión
dos programas operativos segundo o disposto nos artigos 125, apartado 2, artigo 140, números 3 a 5, e anexo
XIII, número 3, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e as súas disposicións de desenvolvemento.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión
dos seus datos ou retirar, se for 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 REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

de

