ANEXO II

SOLICITUDE DE PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN
BS403F - AXUDAS PARA INVESTIMENTO NA MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS INFANTÍS 0-3
DEPENDENTES DE ENTIDADES PRIVADAS DE INICIATIVA SOCIAL

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

NOME DA/DAS ESCOLA/S INFANTIL/ÍS 0-3

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Para o aboamento da axuda de investimento, achégase a seguinte documentación:
Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención
Relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identificación do/da acredor/a e do documento, importe, data de
emisión e de pagamento
Facturas (ou documentos de valor probatorio equivalente) do total dos gastos realizados xunto cos xustificantes bancarios que acreditan o
seu pagamento. Para o caso de pagamentos realizados mediante tarxeta de crédito/débito, deberá acompañarse ademais a acreditación da
súa titularidade e a tarxeta deberá estar asociada á conta da entidade
Acreditación documental, material e/ou gráfica (fotografías, copias, captura de pantallas) do cumprimento da obriga de información e
publicidade do financiamento público da acción subvencionada
Declaración responsable sobre o cumprimento das obrigas establecidas no artigo 17, segundo o modelo do anexo III
Expediente de contratación se o importe do gasto subvencionable supera as contías establecidas para o contrato menor na normativa de
contratación do sector público vixente no momento da realización do gasto, de ser o caso, e como mínimo tres ofertas de diferentes
provedores/as con carácter previo á contratación do compromiso para a obra, prestación de servizo ou entrega do ben

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.
Certificación de estar ao día no pagamento das obrigas tributarias coa AEAT
Certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da comunidade autónoma

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

de

de

OPÓÑOME Á
CONSULTA

