ANEXO IV

SOLICITUDE DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN
TU503A - SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DOS ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE ALOXAMENTO E DE
RESTAURACIÓN

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

SEGUNDO APELIDO

NIF

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)
IBAN

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actuacións
realizadas. Deberá incluír fotos ilustrativas do investimento efectuado, da inclusión da marca turística de Galicia nos soportes publicitarios
do establecemento (folletos, páxina web, etc), e do cartel informativo indicado no artigo 19.h).
Memoria económica do custo da actividade que comprende:
- Relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con indicación do acredor, nº de factura, concepto do gasto, o seu
importe, data de emisión e data de pagamento.
- Facturas que deberán especificar a que concepto corresponden segundo o investimentoo que serviu de base á concesión da subvención
e certificacións bancarias ou copias das ordes de transferencia xustificativas do pagamento
Para obras con orzamento de execución material superior a 40.000,00 euros achegarse certificación de fin de obra por conceptos, en
modelo normalizado que se compón de portada, certificación en orixe, por partidas e capítulos, segundo medicións e prezos recollidos no
proxecto de execución, elaborada por técnico competente, relativa á obra executada coa súa valoración
Licenza de obras ou, se for o caso, certificado do concello de non precisar a dita licencia, no caso de obras.
Anexo V: modelo de declaracións.

SOLICITA:
Que se proceda ao pagamento da subvención concedida, ou da parte proporcional de conformidade co investimento xustificado.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

