ANEXO IX

SOLICITUDE DE PAGAMENTO
IN502D AXUDAS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, PARA O DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS, PROXECTOS E OBRAS
EN MADEIRA
Liña 1.3 Redacción de proxectos de execución de novas vivendas unifamiliares ou de rehabilitación ou reconstrución
de vivendas unifamiliares que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

SOLICITA
Pagamento parcial
Pagamento final
Para o que xustifica a realización dun investimento polo importe de

euros e presenta a documentación pertinente

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos e acepta as condicións e obrigas recollidas para
esta liña na convocatoria.
3. Que non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Que ten capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos do proxecto para o cal solicita a axuda.
5. Que desenvolverá en Galicia as actividades para as cales se solicita a axuda.
6. Que ningún dos provedores está asociado nin vinculado coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores, e que non
concorre neles ningunha das prohibicións recollidas no artigo 27.7 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

ANEXO IX
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
- PARA CADA PAGAMENTO
Copia das facturas ou dos documentos de valor probatorio equivalente, xustificativos do investimento subvencionable e documentación
acreditativa do pagamento, que deberán cumprir os requisitos exixidos no anexo XI.
Lista de xustificantes do investimento (anexo XII).
Certificado de depósito de aval bancario na Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia, se procede.
- PARA O PAGAMENTO FINAL OU TOTAL
Certificado de conformidade do provedor da factura presentada e do pagamento correspondente, onde figure o importe e a data da factura
e do pagamento e o obxecto facturado claramente identificado.
Proxecto de execución asinado por técnico competente e visado polo correspondente colexio profesional.
Memoria na que se describan as características principais do proxecto de execución.
Copia da solicitude de licenza de obra.
Certificación do proxectista respecto do cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 6 letra c).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega da Industria Forestal

de

de

