ANEXO III

SOLICITUDE DE PAGAMENTO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

Beneficiaria dunha subvención concedida para a programación de accións formativas:

Nº DE EXPEDIENTE

RESUMO DE CUSTOS SUBVENCIONABLES (euros)
CONCEPTO

TOTAL

Gastos de profesorado
Material didáctico
Visitas (se procede)
TOTAL
Aceptou a dita subvención, comprometéndose á realización de actividades subvencionadas, e solicita o seu pagamento, para o que presenta a
seguinte documentación, que corresponde á xustificación:

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo IV. Memoria das accións formativas desenvolvidas
Anexo V. Enquisa de satisfacción
Anexo VI. Partes de asistencia diarios
Anexo VIII. Ficha do alumno
Relación de xustificantes do pagamento: facturas e os correspondentes xustificantes de pagamento mediante transferencia bancaria (1)
No caso de gastos de viaxes relacionadas coa execución da acción formativa, deberá achegarse unha certificación das viaxes realizadas,
xunto coa documentación acreditativa da realización do gasto
Certificación en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita o
pagamento da subvención
Certificación de que os alumnos cumpren os criterios de valoración do curso aprobado
(1) Non se admitirán os xustificantes de transferencias bancarias realizadas pola internet que non teñan o selo da entidade bancaria.
Nos xustificantes de pagamento, deberán estar claramente identificados/as o/a receptor/a e o/a emisor/a do pagamento e a satisfacción do importe total da
factura.

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Atriga

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

de

de

OPÓÑOME Á
CONSULTA

