MODELO F

XUSTIFICACIÓN
MR701A - SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PROMOVIDOS POLOS
CONCELLOS PARA PROXECTOS DE AFORRO ENERXÉTICO E FOMENTO DAS ENERXÍAS RENOVABLES.
DATOS DA ENTIDAD 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

DATOS DO PROXECTO
Resultó beneficiario da subvención aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia, promovidos poos Concellos para proxectos de aforro
enerxético e fomento das enerxías renovables, convocatoria 2013, que se cita a continuación:
NOME DO PROXECTO
PORCENTAXE DE AXUDA

CÓDIGO DO PROXECTO
XUSTIFICACIÓN Nº (indicar se é final)

IMPORTE DA AXUDA

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Permisos e licenzas (pago final):
Facturas orixinales (indíquese o número de facturas que presenta)
Documentos xustificativos orixinais do pagamento
Relación da maquinaria e equipos subvencionados coa marca, modelo e nº de serie e/ou bastidor, segundo o modelo
Resultado dos estudos en soporte informático (se é o caso)
Copia dos materiais impresos (se é o caso, indíquese o nº de exemplares distintos que presenta):
Certificacións de obra (indíquese o nº de certificacións de obra que presenta)
Certificación do secretario/interventor respecto do expediente de contratación (primeira xustificación)
Outra documentación (especificar):

MODELO F
(continuación)

DECLARA
ter executadas as seguintes partidas e importes do proxecto
INVESTIMENTO ACEPTADO
Concepto aceptado por Agader
(Resolución da concesión da
subvención)

Importe aceptado
por Agader (EUR)

XUSTIFICANTES PRESENTADOS
Concepto facturado, entidade que factura,
nº factura e data

TOTAL

POLO TANTO SOLICITA
Que se teña por xustificado o importe correspondente do investimento
O pagamento da subvención máxima que lle corresponda

Importe total
factura (EUR)

Importe
xustificado (EUR)

MODELO F
(continuación)

DECLARA
NON TER solicitado outras axudas para el proxecto.
TER solicitado axudas dos organismos que se mencionan a continuación para o proxecto.
Convocatoria

(1)

D.O.G.
(Nº e data)

Organismo

Orixe dos fondos

Situación
actual axuda

(2)

Importe

(1) Xúntase copia de convocatoria.
(2) Indique: Solicitada, Concedida ou Pagada. No caso de tela concedida, xúntese 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.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

