ANEXO II

DATOS, DECLARACIÓNS E CONSENTIMENTOS DAS ENTIDADES BENEFICIARIAS (coa excepción da entidade solicitante)
DATOS DA PERSOA BENEFICIARIA (deberase cubrir este anexo para cada entidade beneficiaria)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

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

A PERSOA BENEFICIARIA OU 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 ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a seguir se relacionan:
DENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE
PÚBLICA A QUE LLE FOI SOLICITADA A AXUDA

DATA DE
SOLICITUDE

(3)

DATA DE
CONCESIÓN (1) (3)

IMPORTE
SOLICITADO (€)

IMPORTE
CONCEDIDO (€)

(2)

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase “PENDENTE” nesta columna.
(2) Nas solicitudes denegadas farase constar “0” nesta columna.
(3) Especificar data/s do DOG, BOE, etc. en que foi convocada e/ou resolta a axuda solicitada.

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 seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. 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.
6. 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.

ANEXO II
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo IV debidamente cuberto e asinado.
Anexo V/Anexo VI, segundo proceda.
Anexo VII debidamente cuberto.
Convenio/acordo de colaboración asinado polas entidades participantes.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON ANTERIORIDADE (presumirase que a consulta é
autorizada)
Declaración responsable ou copia dos estatutos fundacionais da entidade beneficiaria,
en que apareza recollido o seu obxecto social.

ORGANO

CÓD. PROC.

ANO

Documentación acreditativa da representatividade para asinar a solicitude.
Documentación acreditativa da representatividade para asinar o convenio de
colaboración.

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.
DNI ou NIE da persoa beneficiaria.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

NIF da entidade beneficiaria.
Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT.
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.
Certificado de estar ao día no pagamento coa Atriga.

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes,
serán incluídos nun ficheiro denominado Relacións administrativas coa cidadanía e entidades co obxecto de xestionar o presente procedemento,
así como para informar ás persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é Secretaría Xeral Técnica. Os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica, mediante o envío dunha
comunicación ao seguinte enderezo: San Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela ou a través dun correo electrónico a
sxt.medio-rural@xunta.gal.
Así mesmo, serán incluídos no ficheiro denominado “Xestión, seguimento e control de proxectos e fondos europeos”. Os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da
Consellería de Facenda a través de correo electrónico dirixido a fondos.europeos.facenda@xunta.gal

SINATURA DA PERSOA BENEFICIARIA OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Ordenación Forestal

de

de

