ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR711A

SOLICITUDE

PLAN MARCO: PROGRAMA DE MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE
MUNICIPAL, FINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO
RURAL
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF/NIE

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

ENDEREZO 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 (20 DÍXITOS)

DATOS DO PROXECTO
ORZAMENTO TOTAL (€)

DENOMINACIÓN
LOCALIDADE/PARROQUIA

PROVINCIA

LIÑA DE AXUDA SOLICITADA
MEDIDA 321. Servizos básicos para a economía e a poboación rural.
¿TEN SOLICITADAS AXUDAS PARA OUTROS PROXECTOS AO ABEIRO DESTA CONVOCATORIA?
SI

NON

En caso afirmativo indicar o número de proxectos presentados:

CONCELLO

ANEXO II
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (orixinais asinados dos modelos e copias da restante documentación)
Certificado do acordo da entidade polo que se aproba a participación na presente convocatoria, se procede
Declaración responsable de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias, fronte a seg. social e non ter débedas coa administración
pública da Comunidade Autónoma.
Certificación da entidade bancaria co número da conta de titularidade do solicitante onde percibir a subvención
Plano do SIXPAC con indicación das coordenadas da actuación
Anteproxecto técnico ou, no seu caso, memoria valorada
Documentación acreditativa da titularidade dos terreos ou da súa dispoñibilidade (no seu caso)
PRESENTADO

EXPTE.

CÓD. PROC.

ANO

Copia do N.I.F. da entidade solicitante
Certificación do Secretario Municipal da Designación Legal do representante da
entidade solicitante.
Autorizo á Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural,, de conformidade co artigo 20.3º da Lei 9/2007, de subvencións de
Galicia, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na
Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, á consulta da documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non trascorreron máis de cinco anos desde o
financiamento do procedemento a que corresponden.

DECLARACIÓN DE OUTRAS AXUDAS CONCEDIDAS E/OU SOLICITADAS
DECLARACIÓN DE NON ESTAR INCURSO/A NAS CIRCUNSTANCIAS DO ARTIGOO 10.2 e 10.3 DA LEI 9/2007
DECLARA
NON TER solicitado outras axudas para o proxecto.
TER solicitado axudas dos organismos que se mencionan a continuación para o proyecto.
CONVOCATORIA(1)

D.O.G.
(Nº e data)

ORGANISMO

ORIXE DOS
FONDOS

SITUACIÓN
ACTUAL AXUDA(2)

IMPORTE

(1) Xúntase copia da convocatoria
(2) Indique: Solicitada, Concedida ou Pagada. No caso de tela concedida, xúntase copia da resolución de concesión e de pagamento no caso de tela aboada.

Así mesmo, comprométese a comunicarlle á Dirección Xeral de Agader calquera nova solicitude, concesión ou pagamento que se produza con
posterioridade a esta declaración e, en todo caso, antes do cobramento da/s axuda/s correspondente/s a esta solicitude.
Así mesmo,
DECLARA que
NON obtivo ningún tipo de axuda suxeita ao réxime de minimis no exercicio fiscal en curso e nos dous exercicios anteriores ao da
presente solicitude de subvención.
SÍ obtivo as seguintes axudas suxeitas ao réxime de minimis nos tres últimos exercicios fiscais (inclúese copia da resolución de
aprobación da axuda e do seu pagamento no seu caso):
SITUACIÓN

ANO

ORGANISMO CONCEDENTE

IMPORTE

IMPORTE TOTAL das axudas de minimis percibidas
Igualmente,
DECLARA que non está incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
O/A peticionario/a declara NON TER INICIADO o investimento relativo ao proxecto na data de presentación da solicitude de axuda e
comprométese a NON INICIAR a actuación sen ter acta notarial de data posterior á presentación da solicitude de axuda que reflicta
fidedignamente o non inicio da actuación ou ben acta de non inicio levantada por Agader.

ANEXO II
(continuación)
De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co
previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, a Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural publicará
na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. Incluirá, igualmente, as
referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a
presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.
Autorizo expresamente a Agader para que obteña de forma directa a acreditación do cumprimento das obrigas tributarias co Estado, coa
Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social. (No caso de non autorizalo deberá aportar os certificados correspondentes e marcar a seguinte
casiña
Non Autorizo)
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 recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido
a este centro directivo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do ___ de ______ de 2013, pola que se aproba o Plan Marco: Programa de mellora de camiños de titularidade municipal 2013-2014,
financiado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do PDR de Galicia 2007-2013.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral da Axencia Gallega de Desenvolvemento Rural

de

de

