MODELO D

SOLICITUDE DA MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN
MR701A - SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PROMOVIDOS POLOS
CONCELLOS PARA PROXECTOS DE AFORRO ENERXÉTICO E FOMENTO DAS ENERXÍAS RENOVABLES.
TÍTULO DO PROXECTO

CÓDIGO D EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

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

EN CALIDADE DE

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

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DECLARA que o expediente citado no encabezamento resultou beneficiario dunha subvención ao abeiro da convocatoria de proxectos
dinamizadores das areas rurais promovidos polos concellos para proxectos de aforro enerxético e fomento das enerxías renovables 2013.

SOLICITA a modificación da Resolución de Concesión da subvención polo seguinte motivo (sinalar o que proceda):
Modificación do titular o promotor do expediente: 1
§ Documento público ou privado no que quede reflexado o traspaso de compromisos asumidos na aceptación da subvención
§ Documentación acreditativa da personalidade do cesionario
Modificación no Orzamento do expediente : 1
§ Novo Orzamento proposto para os gastos necesarios para a execución do proxecto en documento normalizado (modelo A) 2
Modificación no financiamento do expediente : 1
§ Declaración doutras axudas concedidas e/ou solicitadas a outras entidades públicas e/ou privadas para o mesmo proxecto
segundo o modelo normalizado
Ampliación do prazo de execución e xustificación (Prórroga) : 1
§ Memoria xustificativa da solicitude de prórroga na que quede constancia de: Situación actual do proxecto, Causas do retraso na
execución e Previsión e prazos de finalización.
1
2

Xunto con esta solicitude deberase acompañar a seguinte documentación
Naqueles expedientes nos que é necesario o proxecto técnico de execución debe achegarse copia do novo orzamento asinado polo técnico redactor do mesmo

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

