ANEXO V
SOLICITUDE DE PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN CASA NIÑO
BS403C- AXUDAS PARA A POSTA EN MARCHA DE CASAS NIÑO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

NOME DA CASA NIÑO

CONCELLO

SOLICITA
Que se abone a parte da subvención da casa niño correspondente á prima do período de
da anualidade en curso para o cal se presenta a seguinte documentación:
Rexistros mensuais de asistencia asinados polos pais, nais, titores/as ou gardadores/as legais dos nenos e nenas que usan o servizo (anexo
VI).
Memoria de actuación onde consten todas as prestacións realizadas ás familias asinada pola persoa responsable da casa niño.
Acreditación documental, material e/ou gráfica, a través de fotografías, fotocopias ou capturas de pantallas, do cumprimento da obriga
de información e publicidade do financiamento público da acción subvencionada.
Que se aboen os gastos de investimento para o que se presenta a seguinte documentación:
Relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identificación do acreedor e do documento, o seu importe, data de
emisión e de pagamento.
Facturas ou documentos de valor probatorio equivalente do total de gastos realizados xunto cos xustificantes bancarios que acrediten o
seu pagamento.
Declaración responsable sobre o cumprimento das obrigas establecidas no artigo 20 da orde (anexo VII).

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

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

de

de

OPÓÑOME Á
CONSULTA

