ANEXO VI

XUSTIFICACIÓN E SOLICITUDE DE PAGAMENTO
MT811B - AXUDAS PARA ACTUACIÓNS ENCAMIÑADAS Á PROTECCIÓN DOS ANIMAIS DE COMPAÑÍA ABANDONADOS EN GALICIA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

SOLICITA
O pagamento do importe correspondente á axuda concedida, para o cal presenta a documentación xustificativa que se relaciona a seguir:

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Declara en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non se lle concedeu ningunha outra axuda (subvención, ingreso ou recurso) que financien as actividades subvencionadas.
Si se lle concederon outras axudas (subvencións, ingresos ou recursos) que financien as actividades subvencionadas, que son as que a seguir
se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
1. Axudas para a atención e o coidado de animais de compañía que se encontren nos centros de recollida autorizados (art. 2.1.a)
Copias das nóminas do persoal facultativo, contratado pola entidade solicitante, e das facturas de adquisición do material empregado nas
actuacións clínicas de esterilización cirúrxica, identificación dos animais, aplicación de medidas profilácticas ou da compra de alimento,
emitidas a nome da entidade solicitante
Copias das facturas emitidas polos servizos veterinarios externos relativos a actuacións clínicas de esterilización cirúrxica, identificación e
aplicación de medidas profilácticas, emitidas a nome da entidade solicitante
Xustificantes do pagamento dos gastos: copia da transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto de pagamento
2. Axudas para a realización de campañas de concienciación e promoción da tenza responsable e para a adopción de animais abandonados
(art. 2.1.b)
Memoria descritiva das actuacións efectivamente realizadas
Copia das facturas emitidas
Xustificantes do pagamento dos gastos: copia da transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto de pagamento
3. Axudas para a adquisición de material para a xestión e o manexo dos animais nos centros de recollida (art. 2.1.c)
Memoria descritiva do material adquirido para o manexo de animais
Copia das facturas emitidas
Xustificantes do pagamento dos gastos: copia da transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto de pagamento

ANEXO VI
(continuación)

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 (artigo 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.

Exercicio de dereitos

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

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 7 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para
actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2022
destinadas ás asociacións inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía (código de
procedemento MT811B).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

de

de

