ANEXO XI

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA QUE SE PRESENTA PARA O PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

Presenta a documentación xustificativa para o pagamento da mensualidade de

NIF

da subvención do custo salarial ao centro

especial de emprego concedida, número de expediente TR341M 2017

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTARÁ PARA O PAGAMENTO (ARTIGO 49)
O pagamento da subvención quedará condicionado á presentación da documentación que se exixa de forma expresa na resolución de concesión,
entre a cal deberá figurar a relacionada a continuación. Para os efectos de proceder a xustificación dos pagamentos da subvención do custo
salarial, a entidade beneficiaria deberá presentar, referida á mensualidade ou mensualidades polas cales se solicita, a seguinte documentación:
Certificación do cadro de persoal de persoas traballadoras con discapacidade polas cales se solicita o pagamento á conta e a contía
solicitada (segundo o modelo do anexo X)
Recibos de salarios e documentos bancarios de transferencia validados pola entidade financeira que acrediten o seu pagamento. Esta
relación de transferencias e/ou listaxes, preferentemente, deberán estar ordenadas alfabeticamente por apelidos, na mesma orde do
anexo X
Relación nominal das persoas traballadoras incluídas na cotización á Seguridade Social (RNT) e informe de datos para a cotización das
persoas traballadoras polas que se solicita a subvención (IDC) da mensualidade ou mensualidades polas cales se solicita o pagamento á
conta
Contratos de traballo e partes de alta á Seguridade Social, correspondentes ás novas persoas traballadoras contratadas no mes obxecto de
pagamento á conta, así como todas as variacións de datos á Seguridade Social realizadas no dito mes, de ser o caso
Nos supostos de incapacidade temporal achegarase parte de baixa e alta
Declaración comprensiva do conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución para o
mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou que non solicitou nin percibiu outras
axudas ou subvencións, de ser o caso, (segundo o modelo do anexo XV)
Documentación acreditativa (fotografías ou documentos equivalentes) do cumprimento das obrigas de difusión a que se refire o artigo 19.h)
desta orde
As entidades beneficiarias deberán presentar na mensualidade en que se produzan altas de novas persoas traballadoras no centro a
xustificación do cumprimento da obriga de informar as persoas traballadoras con discapacidade acerca da subvención do seu contrato e do
seu financiamento parcial pola Consellería de Economía, Emprego e Industria mediante fondos recibidos do Servizo Público de Emprego
Estatal (segundo o modelo do anexo XIV)
Coa xustificación para o pagamento final, deberán presentar extracto do balance provisional contable da entidade beneficiaria asinado e
selado que permita verificar a contabilidade separada dos gastos subvencionados e da subvención concedida. Os documentos contables que
se presenten deben incluír as contas e subcontas en que se contabilizaron os ingresos e os gastos imputados, as datas e os números de
asentos contables, e a indicación específica do seu financiamento pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. Estes documentos
contables poden ir xunto cunha breve descrición sobre a sistemática de contabilización dos gastos. No caso das entidades exentas da obriga
de contabilidade deberán presentar xustificante que acredite esta exención
Nas sucesivas solicitudes de pagamentos á conta, a documentación que xa figura na xefatura territorial non terá que presentarse mentres
manteña a súa validez.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de

de

