PROGRAMA

DE

AXUDAS

MUNICIPAIS

A

PROXECTOS

DE

ACTUACIÓN

PREVENTIVA E/OU OBRA FORESTAL DESTINADAS Á PREVENCIÓN E DEFENSA
CONTRA INCENDIOS E PROTECCIÓN DOS MONTES 2018
ANEXO I. SOLICITUDE
DATOS DO/A SOLICITANTE(CMVMC)
DENOMINACIÓN SOCIAL

CIF

DOMICILIO SOCIAL

CÓDIGO POSTAL

MAIL

LOCALIDADE

CONCELLO

PROVINCIA

TELÉFONO MÓBIL

TELÉFONO FIXO

DATOS DO/A REPRESENTANTE
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DE NOTIFICACIÓN
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
NOTIFÍQUESE A:
PERSOA SOLICITANTE
PERSOA REPRESENTANTE
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica
do Concello a través da sede electrónica do Concello sede.vilagarcia.gal
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación, no correo electrónico facilitado a seguir:
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
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)

DECLARACIÓN RESPONSABLE
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
o Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos
polos que solicita esta subvención.
o Si solicitou e/ou concedéronselle outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que
se solicita esta subvención, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que á vista do acordo da Xunta de Goberno Local relativo á aprobación das Bases e convocatoria para o
ano 2018 do Programa de Axudas Municipais de Servizos a proxectos de actuación preventiva e/ou obra
forestal destinada á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes no ámbito do Concello
de Vilagarcía de Arousa, e despois de coñecer as súas bases reguladoras.

o

Que A CMVMC solicitante CUMPRE OS REQUISITOS das bases reguladoras e convocatoria do
Programa de Axudas Municipais a proxectos e actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas
á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes no ámbito do Concello de
Vilagarcía de Arousa

o

ACEPTO AS ACTUACIÓNS DE COMPROBACIÓN E SEGUIMENTO que se leven a cabo polo
Concello de Vilagarcía, segundo o estipulado nas bases e na convocatoria para o ano 2018 do
Programa de Axudas Municipais a proxectos e actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas
á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes no ámbito do Concello de
Vilagarcía de Arousa

o

Que a Mancomunidade de montes en man común nin as CMVMC solicitantes NON TEN DÉBEDAS
coa Seguridade Social, coa Consellería de Economía e facenda, coa AEAT, nin co Concello de
Vilagarcía de Arousa

o

Que a CMVMC solicitante NON ESTÁ INCURSO/A NAS PROHIBICIÓNS para obter a condición de
beneficiario/a previstas no artigo 10 da Ley de Subvencións de Galicia, e no artigo 13 da Ley da Lei
Xeral de Subvencións (nin a empresa nin os promotores)

o

Que a/AS CMVMC SOLICITANTE/S TEN/TEÑEN O SEU DOMICILIO SOCIAL NO CONCELLO DE
VILAGARCÍA DE AROUSA

SOLICITO: A concesión da correspondente axuda para proxectos de actuacións preventivas e/ou obra
forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios, por importe total de
. Euros,
de acordo co especificado nas bases reguladoras da convocatoria.

2

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE
Para a solicitude das Axudas Municipais de Servizos a proxectos de actuación preventiva e/ou obra
forestal destinada á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes no ámbito do
Concello de Vilagarcía de Arousa presentarase a seguinte documentación:
FASE DE SOLICITUDE

o
o
o
o
o

Solicitude en modelo normalizado.
Memoria xustificativa do proxecto.
Certificados de estar ao corrente nas súas obrigas coa Seguridade Social, coa Consellería de
Facenda e a AEAT (Axencia Estatal de Administración Tributaria) da CMVMC e da
Mancomunidade de CMVMC, no seu caso.
NIF da entidade
De actuar por medio de representante, acreditación da representación nos termos do artigo 5
da Lei 39/2015 de 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas
.

FASE DE XUSTIFICACIÓN

o

Documentos bancarios de aboamento das facturas presentadas, debidamente selados pola
entidade bancaria, constando debidamente identificados o emisor, receptor e concepto a que
se refire o cargo bancario, así como o número de factura a que corresponde. Non será
preciso a presentación dos documentos bancarios no caso de optar polo pagamento
indirecto establecido na base 10º.

o
o
o

Relación de facturas presentadas dos gastos subvencionables recollidos na Base 1ª, punto
1.4 (anexo I)
Declaración xurada de que as facturas subvencionadas, relacionadas e presentadas son
orixinais (Anexo Ii)
Declaración xurada do/a perceptor/a (Anexo iii), acreditativa de que os xustificantes
acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade subvencionada
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ANEXO I. RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS

Num
factura(1)

1.
2.

Gasto Subv

Proveedor/Esa

Data factura

Importe
s/IVE

Importe
total

Data
Aboamento

Número que consta na factura
Gastos subvencionables, según se recolle na Base 1ª, punto 4 especificar o tipo de gasto subvencionable. No caso de
ter máis facturas das que pode conter na táboa, achegue fotocopias deste anexo.
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ANEXO II. DECLARACIÓN XURADA DE QUE AS FACTURAS SUBVENCIONADAS,
RELACIONADAS E PRESENTADAS SON ORIXINAIS
Don/Dona .......................
CMVMC

..

.

...

.............................

.

., co DNI
., co NIF

.

..... ..... ..

, en representación da

........., solicitante de subvención ao abeiro

da convocatoria para o ano 2018 do Programa a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal
destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do Concello de Vilagarcía de
Arousa,
DECLARA que as facturas presentadas para o dito Programa son orixinais.

ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE DO PERCEPTOR (Pago directo)
Don/Dona .......................
CMVMC

..

...
...... ..........

...

., co DNI
., co NIF

.......

.....

.....

, en representación da

, solicitante de subvención ao abeiro da

convocatoria para o ano 2018 do Programa proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á
prevención e defensa contra os incendios e protección de montes do Concello de Vilagarcía de Arousa , baixo
xuramento DECLARA:

•

Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presentan se aplicaron á actividade subvencionada

•

Que foron abonadas aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do dereito que incorporan,
no caso de non optar polo pagamento indirecto.

•

Que cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de aplicación do
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que se practicou a pertinente
retención, así como que a mesma se declarou, liquidou e ingresou na Axencia Estatal da Administración
Tributaria.

Vilagarcía de Arousa,
Asdo:

...de.. .de 2018

...........................................

Estes datos serán tratados de acordo coa Ley Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter persoal (OPD) recolléndose no
ficheiro “Rexistro xeral entrada/saídda” debidamente inscrito na Axencia de Protección de Datos, cuxo Responsable é o Concello de Vilagarcía de Arousa
e cuxa solicitude é necesaria ao obxecto dos fins que se definen na convocatoira desta axuda concedida pola Concellería de Promoción Económica. O/A
interesado/a poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dirixíndose á Secretaría Xeral do Concello de Vilagarcía
de Arousa, situada en Praza de Ravella 1, C.P. 36600- Vilagarcía de Arousa, ou ao teléfono 986099200
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ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE DO PERCEPTOR (Pago indirecto)
PAGO ENDOSADO DAS AXUDAS
A)ENDOSANTE
D/Dº
.. con NIF
..
..,
actuando como representante de
. con poder suficiente ao efecto transmite á
entidade
os dereitos de cobro correspondentes ás axudas concedidas dentro
do programa de axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinada a prevención e defensa
contra os incendios e protección dos montes do ano 2018, correspondentes á devandita entidade.
Vilagarcía de Arousa, a

Asdo.:

de

. 2018

.

B)ENDOSATARIO
D/Dº
actuando como representante de
do dereito de cobro cedido por
abone mediante transferencia na seguinte

.. con NIF
..
..,
. con poder suficiente ao efecto, acepta a cesión
referente á devandita axuda, e solicita que se

CONTA BANCARIA
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)
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