¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO V-A

SOLICITUDE DE PAGO E ACHEGA DE DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
BS212A – AXUDAS PARA A POSTA EN MARCHA DE CASAS DO MAIOR

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

DATOS DA CASA DO MAIOR
NOME

CONCELLO

Nº DE EXPEDIENTE

SOLICITA
O pagamento anticipado de

euros da axuda concedida en para gastos de investimento nos termos do artigo 21.2 da orde

O pagamento final da axuda concedida para gastos de investimento para o que achega a documentación xustificativa:
O pagamento a conta da axuda concedida polo desenvolvemento da actividade correspondente ao período
en curso, para o cal achega documentación xustificativa.
O pagamento a conta da axuda concedida polo servizo de desprazamento correspondente ao período
curso, para o cal achega documentación xustificativa.

da anualidade
da anualidade en

Que se abone o importe restante da prima por desenvolvemento concedida e/ou da axuda concedida polo servizo de de desprazamento,
correspondente á anualidade en curso, para o cal achega a documentación xustificativa.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Rexistros mensuais de asistencia firmados pola/s persoa/s responsable/s do desenvolvemento do proxecto e persoas usuarias ou
representantes destas (anexo VI)
Rexistros mensuais do servizo de
usuarias ou representantes destas
Rexistros mensuais do servizo de
usuarias ou representantes destas

desprazamento asinados pola/s persoa/s responsables do desenvolvemento so proxecto e polas persoas
(anexo VII)
manutención asinados pola/s persoa/s responsable/s do desenvolvemento do proxecto e polas persoas
(anexo VIII)

Memoria económica que recolle a relación clasificada dos gastos e investimentos realizados, copia das facturas ou documentos de valor
probatorio equivalente do total dos gastos de investimento realizados xunto cos certificados bancarios que acrediten o seu pago e, no seu
caso, relación detallada doutras subvencións que financiarán a actividade subvencionada e orzamentos solicitados en aplicación do art.
29.3 da Lei de subvencións de Galicia, nos termos do artigo 20 orde
Memoria de actuación onde consten todas as prestacións realizadas ás persoas maiores, asinada polo persoa responsable do
desenvolvemento do proxecto
Acreditación documental, material e/ou gráfica (fotografías, copias, capturas de pantalla...) do cumprimento da obriga de información
e publicidade da financiación pública da acción subvencionada

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

de

de

