ANEXO I
(MT100A)

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MT100A

SOLICITUDE

AXUDAS DESTINADAS A TITULARES DE TERREOS CINEXÉTICOS ORDENADOS (TECOR)
DE GALICIA AFECTADOS POLOS INCENDIOS
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

IDENTIFICACIÓN DA ZONA DOS DANOS PRODUCIDOS POLOS LUMES
COMARCA

PROVINCIA

CONCELLO

DATOS DA AXUDA SOLICITADA
AXUDA

IMPORTE (€)

PARA ACTUACIÓNS DE RECUPERACIÓN DE HÁBITATS CINEXÉTICOS E PROTECCIÓN DO SOLO
PARA A RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUTURAS E INSTALACIÓNS AFECTADAS POLOS INCENDIOS

A PERSONA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as
que a continuación se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(MT100A)
(continuación)
A PERSONA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
2. DATOS DA SUPERFICIE DO TECOR AFECTADA (ha)
REFERENCIA SIXPAC das parcelas afectadas
Provincia

Concello

Agregado

Zona

Polígono

Parcela

Recinto

Número ha

3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
5. Estar 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.
6. Que en relación coa percepción de calquera cantidade procedente dun seguro:
Non percibiu ningunha cantidade procedente dun seguro por este mesmo concepto.
Percibiu as seguintes cantidades procedentes dun seguro:
ENTIDADE ASEGURADORA

IMPORTE (€)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificación emitida pola persoa representante legal do tecor solicitante, segundo o modelo de anexo II
Memoria xustificativa da necesidade das actuacións de reparación dos danos nas infraestruturas e instalacións para as cales solicitan a
subvención, asinada pola persoa representante legal do tecor
Para as actuacións subvencionadas:
Proxecto ou anteproxecto das mesmas co seguinte contido mínimo:
– Memoria explicativa
– Orzamento detallado
– Planos a escala suficiente
Certificación emitida pola persoa representante legal do tecor, segundo o modelo de anexo III

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 cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
NIF do tecor solicitante

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa representante do tecor
Consulta das referencias Sixpac dos terreos afectados polos lumes
Estar ao día no pagamento das obrigas tributarias coa AEAT
Estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(MT100A)
(continuación)
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 de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o
envío dun correo electrónico a sxt.mot@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en
Galicia durante o mes de outubro do ano 2017.
Orde conxunta do 27 de outubro de 2017 mediante a que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria das axudas previstas polo Decreto
102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia
durante o mes de outubro de 2017.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

de

de

https://sede.xunta.gal

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

