ANEXO VII

SOLICITUDE DE PAGAMENTO
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DECLARA
1. Que resultou beneficiario da subvención ao abeiro da Resolución do 18 de maio de 2017 para a concesión directa, mediante resolución, das
axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018, nos seguintes termos:
TÍTULO DO PROXECTO

NÚMERO DE EXPEDIENTE
PM17-

ORZAMENTO ACEPTADO

IMPORTE DA AXUDA

2. Ter executadas as seguintes partidas e importes do proxecto:
CONCEPTO FACTURADO

ENTIDADE QUE FACTURA

Nº FACTURA DATA FACTURA

DATA
IMPORTE SEN IVE
PAGAMENTO
(€)

NON se solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.
SI se solicitaron e/ou concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as
que a continuación se relacionan:
NORMATIVA REGULADORA DA
CONVOCATORIA DE AXUDAS

ORGANISMO

SITUACIÓN ACTUAL
AXUDA (1)

DATA SOLICITUD/
CONCESIÓN

IMPORTE (€)

(1) Indique: solicitada, concedida ou pagada

SOLICITA QUE
Se teña por xustificado o importe correspondente do investimento, así como o pagamento da axuda máxima que corresponda.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificación/s de obra asinada/s polo/a director/a de obra.
Certificación expedida pola secretaría da entidade local, acreditativa dos aspectos referidos no artigo 12.3.b) do anexo I.
Breve informe fotográfico que reflicta o curso da execución das obras e o cumprimento da obriga de publicidade.
Facturas rexistradas no punto xeral de entrada de facturas electrónicas da Administración xeral do Estado (FACE) ou plataforma similar.
Certificación da secretaría do concello acreditativa do código de rexistro administrativo de presentación da factura no FACE ou plataforma
similar.
Xustificante bancario do pagamento (transferencia bancaria ou certificación bancaria),
Informe do/a técnico/a municipal competente, acreditativo do cumprimento da lexislación urbanística e sectorial, así como do
planeamento en vigor.
De ser o caso, permisos e autorizacións legalmente exixidos para levar a cabo as obras.
Certificación ou informe referido no artigo 12.3.i) do anexo I.
Informe co resultado do control de calidade das obras.
De ser o caso, a carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes non aplicados, así como dos xuros derivados destes.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data

,

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

de

de

