ANEXO XII

SOLICITUDE DE PAGAMENTO

CÓDIGO
PROCEDEMENTO

PROGRAMA

TR807G

FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS PARA PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA
XUVENIL

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

ACTIVIDADES

SEGUNDO APELIDO

AXUDA CONCEDIDA
ORZAMENTO

AXUDA

NIF

ORZAMENTO EXECUTADO
UDS.

ORZAMENTO

XUSTIFICANTE
AXUDA

Nº ORDE (*)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA COA SOLICITUDE DE PAGAMENTO
Declaración responsable complementaria do conxunto das subvencións solicitadas para a mesma actividade, tanto as aprobadas e/ou
concedidas como as pendentes de resolución, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, se é o caso,
que non solicitou nin percibiu outra axudas ou subvencións, segundo o modelo do anexo VII.
Para a incorporación como socio ou socia con carácter indefinido: certificado de alta e permanencia como persoa socia traballadora ou de
traballo emitido pola cooperativa ou sociedade laboral.
Para a incorporación como socio ou socia a proba: certificado de alta como persoa socia traballadora ou de traballo a proba, emitido pola
cooperativa ou sociedade laboral, así como do período de permanencia nesta situación. No caso de que a persoa incorporada finalizase o
período de proba sen adquirir a condición de socio traballador ou de traballo con carácter indefinido, deberá achegarse memoria explicativa
do traballo desenvolvido durante o período de proba e das razóns da súa finalización.
Alta na Seguridade Social das persoas incorporadas, só no caso de non autorizar expresamente a comprobación de datos (artigo 10.1 das
bases reguladoras), de acordo co modelo do anexo IV, ou documento de alta na mutualidade de colexio profesional que corresponda.
Certificación da relación nominal das persoas socias traballadoras ou de traballo e do persoal asalariado fixo no ano inmediatamente anterior
á data da nova incorporación, con indicación das altas e baixas no dito período, segundo o modelo do anexo III.
Cando se trate da incorporación dun socio ou socia que vaia realizar unha xornada a tempo parcial, unha copia do contrato de traballo no
caso de sociedades laborais. De tratarse de cooperativas, certificado en que conste a duración da xornada que ten fixada a persoa que se
incorpora.
Copia do documento en que se lle comunique á persoa incorporada pola cal se obtivo a subvención que esta actuación foi cofinanciada pola
Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo segundo se establece na letra a) do artigo 18 das bases reguladoras.
Documentación acreditativa (fotografías ou documentos equivalentes) do cumprimento das obrigas a que se refire o artigo 18.a) das bases
reguladoras.
Breve documento explicativo do procedemento e da denominación desagregada (contas e subcontas, códigos, etc...) empregados para
manter os gastos financiados de forma separada na contabilidade.
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