ANEXO III
SOLICITUDE DE PAGAMENTO
FA500A – SUBVENCIÓNS PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS BANCARIOS BÁSICOS

DATOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA
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

A PERSONA REPRESENTANTE DECLARA, para os efectos do disposto na orde pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións,
en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a incentivar e fomentar a prestación de servizos bancarios básicos consistentes na
instalación, mantemento e posta en funcionamento de caixeiros automáticos e a prestación dun servizo de asistencia e formación financeira en
entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia (prioritariamente nos concellos sen entidade financeira no seu territorio) e se procede a
súa convocatoria para as anualidades 2021 a 2025:
1. Que se cumpriu o fin para o que foi concedida a subvención, así como toda a normativa aplicable.
2. 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 que se solicita esta subvención, que son as
que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE

Así mesmo, se compromete a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes
públicos, nacionais ou internacionais, a partir desta declaración.
3. Que a entidade:
· Non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
· Non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
· Está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
· Está ao día no pagamento de obrigas tributarias estatais e autonómicas e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pago ningunha
outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Memoria de actuación xustificativa (art. 21.3.1)
Memoria económica xustificativa (art. 21.3.2)
Anexo II. Certificación da entidade beneficiaria para os efectos de xustificación da data de instalación e anualidade dos caixeiros instalados
e do número de horas e anualidade de prestación do servizo de asistencia financeira e formación financeira individualizado por concellos

E SOLICITA o pago da liquidación correspondente á subvención concedida, de conformidade cola documentación que se xunta a estes
efectos

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

de

de

