ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MT809D

SOLICITUDE

AXUDAS ECONÓMICAS PARA A PREVENCIÓN DOS DANOS QUE CAUSAN AS ESPECIES
SILVESTRES
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Persoa ou entidade solicitante

Notifíquese a:

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓBIL

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica 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.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA

PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

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
PARROQUIA
CP

LUGAR
PROVINCIA

CÓDIGO DA EXPLOTACIÓN REAGA

CONCELLO

LOCALIDADE

CÓDIGO DA EXPLOTACIÓN REGA

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II

(continuación)

DATOS DA AXUDA SOLICITADA
NÚMERO

IMPORTE

NÚMERO

IMPORTE

CANS PARA A PROTECCIÓN E DEFENSA DO
GANDO
SUBLIÑA 1

PASTORES ELÉCTRICOS

PARA A PREVENCIÓN DE DANOS

MALLAS ELECTRIFICADAS MÓBILES

OCASIONADOS POLO LOBO

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VALADOS
FIXOS ELECTRIFICADOS

SUBLIÑA 2

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VALADOS
FIXOS CON MALLA GANDEIRA OU
CINEXÉTICA METÁLICA

PARA A PREVENCIÓN DE DANOS OCASIONADOS POLO XABARIL

PASTORES ELÉCTRICOS

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

IMPORTE (€)

2. Que en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou de outros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que o(s) título(s) xurídico(s) que posúo para a utilización do terreo é/son o/os que a seguir se relaciona/n, (unicamente no caso de
explotacións agrarias de autoconsumo e explotacións gandeiras que soliciten a adquisición de valados fixos):
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SIXPAC DA(S) PARCELA(S)
Provincia

Concello

Agregado

Zona

Polígono Parcela Recinto

TÍTULO XURÍDICO PARA A UTILIZACIÓN DO TERREO

4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
5. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
6. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
7. 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, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
8. Estar en posesión das licenzas e autorizacións preceptivas que resulten de aplicación, no caso de solicitar unha axuda para a adquisición e
instalación de valados fixos.

ANEXO II

(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Acordo do órgano competente polo que se aprobou a solicitude desta axuda, no caso de que o titular sexa unha persoa xurídica.
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito, no
caso de existir.
Xustificación da titularidade dos terreos a través de calquera dos medios de proba
admitidos en dereito, no caso de explotacións agrarias de autoconsumo.
Xustificación da dispoñibilidade sobre os terreos onde se pretendan realizar as
actuacións a través de calquera dos medios de proba admitidos en dereito, no caso
de explotacións gandeiras que soliciten a adquisición e instalación de valados fixos.
Memoria explicativa do proxecto ou anteproxecto, no caso de explotacións gandeiras
que soliciten a adquisición e instalación de valados fixos.

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

DNI/NIE da persoa solicitante.
DNI/NIE da persoa representante.
NIF da entidade solicitante.
NIF da entidade representante.
Inscrición no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras de Galicia (Rega).
Inscrición no Rexistro Xeral de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga).
Censo gandeiro da explotación, obtido da base de datos da aplicación informática da Consellería do Medio Rural.
Superficie admisible declarada na solicitude única da Política Agraria Comunitaria (PAC) do ano 2018.
Referencias Sixpac das parcelas con cultivos afectados por danos producidos polo xabaril.
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.
Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas.
Consulta de concesións de subvencións e axudas.
Consulta de concesións pola regra minimis.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da
carpeta cidadá.

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no
Lexitimación para o tratamento formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía
de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Persoas destinatarias dos datos

Exercicio de dereitos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución
dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a
unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través
da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do
procedemento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento,
prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas
especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2019.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data

,

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

