ANEXO XIX

COMUNICACIÓN DO REMATE DAS OBRAS
VI406A - SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA DE INFRAVIVENDA

DATOS DA ENTIDADE COMUNICANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
Que a entidade está ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á seguridade social e de non ter pendente de pagamento
ningunha outra débeda coa administración pública da comunidade autónoma, para poder proceder ao pagamento de acordo co artigo 60.4
do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño.
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin obtivo ningunha outra axuda para a mesma finalidade para a cal se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou obtivo outras axudas para a mesma finalidade para a cal se solicita esta subvención, que son as que a continuación se
relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

EXPÓN:
Que dentro do prazo máximo outorgado para o efecto comunico o remate das obras previstas na orde de concesión tramitadas ao abeiro do
expediente referido no encabezamento.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificación expedida pola secretaría do concello, co visto e prace do/da alcalde/sa, relativa á aprobación polo órgano competente da
conta xustificativa da subvención, de acordo co establecido nas bases reguladoras
Memoria explicativa das obras realizadas
Fotografías que mostren as obras realizadas
Documentos acreditativos dos gastos realizados con medios e recursos propios e a indicación, de ser o caso, dos criterios de repartición dos
custos xerais e/ou indirectos incorporados
Relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do seu importe e da súa
procedencia
Copia de tres ofertas, de conformidade co establecido no artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no suposto
de que o importe do gasto subvencionable da actuación supere a contía de 40.000 euros

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo de

de

de

