ANEXO VI

SOLICITUDE DE PAGAMENTO E DECLARACIÓN DE AXUDAS E DE ESTAR AO DIA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS
SI437A - AXUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que a axuda/subvención foi destinada ao fin para o cal se concedeu e SOLICITA O PAGAMENTO DA LIQUIDACIÓN correspondente da axuda
concedida para a actuación
de conformidade coa documentación que se achega para estes efectos segundo o exixido na normativa reguladora:
CUSTO TOTAL DA ACTUACIÓN
(Anexo I)

IMPORTE DA XUSTIFICACIÓN

IMPORTE CONCESIÓN

IMPORTE XUSTIFICADO E IMPUTADO A
ESTA SUBVENCIÓN

2. Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendentes de pagamento ningunha outra débeda
coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
3. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
CONCEPTO DA AXUDA

S/C/P

IMPORTE (€)

(1)

%

ADMINISTRACIÓN ou ENTIDADE PÚBLICA CONCEDENTE E
NORMATIVA REGULADORA (3)

(2)

(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida)
(2) Porcentaxe de axuda sobre o custo total
(3) Indíquese a data de publicación en diario/boletín oficial

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA Á SOLICITUDE DE PAGAMENTO (ART.18)
Anexo VII.- Certificación dos gastos realizados e pagados (artigo 18.2.b)
Nóminas e recibos de liquidación da cotización á Seguridade Social, a liquidación da retención do IRPF e os xustificantes bancarios do seu
pagamento, se é o caso (artigo 18.2.c).
Facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e xustificantes bancarios do seu pagamento (artigo 18.2.d)
Tres orzamentos, en aplicación do artigo 29.3 da Lei de subvencións de Galicia, que deba ter solicitado a entidade beneficiaria, se é o caso
(artigo 18.2.e).
Liña 2: memoria de execución da actuación subvencionada (artigo 18.2.f)
Liña 2: un exemplar de todos os materiais elaborados (artigo 18.2.f), último parágrafo)
Acreditación documental, material ou gráfica, do cumprimento das obrigas de información e publicidade (artigo 18.2.g).
Outra documentación:

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade de

de

de

