ANEXO X

COMUNICACIÓN DE CESIÓN DE DEREITOS DE COBRAMENTO
AXUDA FOMENTO DE PLANTACIÓNS DE CASTIÑEIRO PARA FROITO
NÚMERO DE EXPEDIENTE:
DATOS DA PERSOA CEDENTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DNI/NIF/NIE

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DNI/NIF/NIE

DATOS DA PERSOA CESIONARIA
NOME/RAZÓN SOCIAL

ANO DE CONCESIÓN:

(ano de concesión da axuda á que corresponde o pagamento que se desexa ceder)

IMPORTE TOTAL DA SUBVENCIÓN (EUROS):
€
(Consignarase en letra e número o importe total da axuda concedida)
CONTÍA CEDIDA:
€
PAGAMENTO Á CONTA

DEFINITIVA

(Consignarase en letra e número o importe total da axuda concedida. Marcar cun X a casa correspondente ao pagamento da axuda cedido)
CONTA BANCARIA DA PERSOA CESIONARIA
TITULAR DA CONTA (1)

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

(1) O titular da conta debe coincidir coa persoa cesionaria, que se compromete a manter a conta aberta ata o final do proceso de xestión da axuda.

Autorizo a Consellería do Medio Rural para consultar os datos de identidade da persoa cesionaria no Sistema de verificación de datos de
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería do Medio Rural para consultar os datos de estar ao día no cumprimento de obrigas tributarias que constan en poder da
AEAT, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería do Medio Rural para consultar os datos de estar ao día no cumprimento de obrigas coa Seguridade Social da persoa
cesionaria que constan en poder da Tesouraría da Seguridade Social, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
sxt.medio-rural@xunta.es
SINATURA DA PERSOA CEDENTE

SINATURA DA PERSOA CESIONARIA

Asdo.:

Asdo.:

Lugar e data

,

de

de

