ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO, PARA AS ENTIDADES SOLICITANTES
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

DOMICILIO FISCAL

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

INFORMACIÓN SOBRE A ACTUACIÓN NO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA (PRTR)

Identificación da actuación

Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas
a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia
de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo
relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan
de recuperación, transformación e resiliencia, e se procede á súa
convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento
MT975M).

Compoñente do PRTR a que pertence a actividade

COMPOÑENTE 12: POLÍTICA INDUSTRIAL

Medida (reforma ou investimento) da compoñente PRTR a que
pertence a actividade, indicando, se é o caso, a submedida

Investimento 3 (C12.I3): plan de apoio á implementación da normativa de
residuos e ao fomento da economía circular

Etiqueta climática e ambiental asignada á medida (reforma ou
investimento) ou, se é o caso, á submedida do PRTR (anexo VI,
Regulamento 2021/241)

042

Na condición de entidade solicitante de axudas financiadas con recursos procedentes do PRTR que participa como responsable de contratación,
no desenvolvemento de actuacións necesarias para a consecución dos obxectivos definidos na compoñente 12 «POLÍTICA INDUSTRIAL»,

MANIFESTA:
O compromiso da persoa/entidade que representa cos estándares máis exixentes en relación co cumprimento das normas xurídicas, éticas e
morais, adoptando as medidas necesarias para previr e detectar a fraude, a corrupción e os conflitos de interese, comunicando, se é o caso, ás
autoridades que proceda os incumprimentos observados.
Adicionalmente, atendendo ao contido do PRTR, comprométese a respectar os principios de economía circular e a evitar impactos negativos
significativos no ambiente (do no significant harm, DNSH polas súas siglas en inglés) na execución das actuacións levadas a cabo no marco do
dito plan, e manifiesta que non incorre en dobre financiamento e que, se é o caso, non lle consta risco de incompatibilidade co réxime de
axudas de Estado.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

