ANEXO VII
SOLICITUDE DE ANTICIPO
MT724B – AXUDAS PARA AS ACTUACIÓNS DE CONCELLOS E ENTIDADES NAS RESERVAS DA BIOSFERA DE GALICIA CON CARGO AO PRTR – FINANCIADO
POLA UNIÓN EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
CÓDIGO POSTAL

NIF
PROVINCIA

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

A PERSOA REPRESENTANTE SOLICITA
Que lle sexa concedido un anticipo da subvención concedida polo importe mencionado, conforme se establece no artigo 26.1 da Orde pola que
se aproban as bases e a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para actuacións de concellos e
entidades

nas reservas da biosfera de Galicia con cargo ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia – Financiado pola Unión

Europea – NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023., en relación a:

Expediente:

Axuda concedida:

€

Importe anticipo solicitado:

€ (o importe do anticipo será por un máximo de anualidade vixente)

Importe do aval:

€ (o importe de aval será de 110 % do importe do anticipo solicitado)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Que non se solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para o mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita a subvención,
das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas.
Solicitáronse e/ou fóronlle concedidas, ou están pendentes de resolución de concesión, outras axudas para o mesmo proxecto ou conceptos
para os cales se solicita a subvención, que son as que a seguir se relacionan:
DESCRICIÓN DA AXUDA E CONCEPTO

ESTADO(1)

IMPORTE (€)

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

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Resgardo orixinal do depósito da garantía na Caixa Xeral de Depósitos.
Copia da garantía ou aval bancario.
- No caso de concellos ou administracións públicas:
Garantía escrita da presidencia da alcaldía do 110% do importe anticipado.

ANEXO VII
(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.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

Certificado de estar ao día do pagamento das obrigas coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda
Consulta de inhabilitación para obter subvencións e axudas
Consulta de concesións de subvencións e axudas
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

NON

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 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.

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.
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 intermedio dos
programas operativos en virtude das funcións atribuídas pola autoridade de xestión dos programas operativos
segundo o disposto nos artigos 125, número 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

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

de

