ANEXO V

SOLICITUDE DE PAGAMENTO
EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE

DECLARO
1. Que a axuda /subvención foi destinada ao fin para o que se concedeu e SOLICITA o PAGAMENTO DA LIQUIDACIÓN correspondente da axuda
concedida para o PROGRAMA

e

de conformidade coa documentación que se achega para estes efectos segundo o esixido na normativa reguladora:
IMPORTE CONCESIÓN

GASTO SUBVENCIONABLE XUSTIFICADO

(1)

CONTÍA DA LIQUIDACIÓN
(para cubrir pola Admón.)

(1) Gasto subvencionable segundo custo unitario polas horas efectivamente traballadas dedicadas ao programa polas/os profesionais adscritos ao mesmo.

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA Á SOLICITUDE DE PAGAMENTO
ANEXO VI Declaración complementaria e actualizada na data de xustificación de todas as axudas solicitadas, concedidas ou percibidas para a
mesma actuación, así como dos ingresos percibidos por achegas das mulleres participantes (artigo 15.3.b).
ANEXO VII Declaración responsable de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e de non ter
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma (artigo 15.3.c).
Memoria xustificativa do programa de actividades extraescolares subvencionado, con descripción detallada das actividades desenvolvidas,
dos resultados obtidos, número de nenas e nenos participantes, e con indicación do número de persoas beneficiarias pola participación dos
seus fillos e fillas nas actividades extraescolares co fin de conciliar a vida laboral e privada. A memoria virá acompañada dun exemplar de
todos os materiais elaborados, así como doutas evidencias dos gastos directos realizados (artigo 15.3.d). Seguindo os apartados do modelo
Anexo III.
Folla individualizada de asistencia do persoal monitor que desenvolve as actividades asinada por ela e pola persoa responsable da ANPA que
realice o seguimento da actividade (artigo 15.3.e).
Relación de nenas e nenos inscritos en cada unha das actividades, procedentes de familias con ingresos que non superen o límite establecido
no artigo 5.1.e) desta resolución, asinadas pola nai, pai ou persoa que teña a tutela (artigo 15.3.f).
Partes de asistencia dos alumnos e alumnas á correspondente actividade asinado polo monitor/a e conformado pola persoa da ANPA que
realice o seguimento da actividade (artigo 15.3.f).
Relación numerada das persoas beneficiarias da medida de conciliación asinada pola persoa que obstente a representación da ANPA (artigo
15.3.g).
Follas individualizadas de seguimento das beneficiarias, coa identificación das fillas e fillos participantes nas actividades, tramo de ingresos
da unidade familiar, datos do perfil e resultados obtidos, dun dos proxenitores, preferentemente a nai, ou ben a persoa que teña a tutela
(artigo 15.3.g).
Para efectos do previsto no artigo 5.1.e) respecto dos ingresos da unidade familiar, deberán presentar a declaración do IRPF do 2014 das
unidades familiares ou certificación dos ingresos percibidos nesa anualidade emitida pola AEAT. No caso de estar exentas, certificación
acreditativa desta circunstancia emitida pola AEAT (artigo 15.3.h).
Outra documentación considerada pertinente para un mellor detalle na xustificación da realización do programa ( artigo 15.3.i).
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Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Igualdade

de

de

