ANEXO V

SOLICITUDE DE PAGAMENTO
IN500B - AXUDAS Á VALORIZACIÓN E Á SEGUNDA TRANSFORMACIÓN DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS DA INDUSTRIA
FORESTAL GALEGA E DO CONTRACT
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

SOLICITA
Que se lle tramite o pagamento da axuda concedida, para o que xustifica a realización dun investimento polo importe de
euros e presenta a documentación pertinente.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia das facturas ou documentos probatorios de valor equivalente. Deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 18.3.a).1º, 2º, 3º e 4º
Copia do xustificante bancario do pagamento pola entidade beneficiaria en que conste a data de pagamento, o número da factura obxecto
de pagamento, o concepto facturado, a identificación da persoa que realiza o pagamento, que deberá coincidir coa persoa beneficiaria da
axuda, e a identificación do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura.
Informe fotográfico dos investimentos executados. No suposto de investimentos que incorporen un número de serie, fotografía da
correspondente placa identificativa.
Informe fotográfico acreditativo do cumprimento das medidas de publicidade e difusión recollidas no artigo 23.1º.f) da resolución.
Anexo VI - Declaración de axudas solicitadas para o mesmo investimento e de minimis.
Anexo VII - Memoria dos investimentos realizados.
Documentación xustificativa do cumprimento dos compromisos de creación de emprego.
Informe oficial da Seguridade Social de vida laboral do beneficiario desde a data de publicación da convocatoria ata a data de
xustificación final dos investimentos, tanto para o réxime xeral como para o agrario, coa relación de traballadores e as datas de alta e
baixa, ou certificado de non ter traballadores se é o caso.
Relación do número de traballadores da empresa de acordo co cadro recollido no anexo VII desta resolución.
Copia dos contratos de traballo correspondentes aos empregos creados, debidamente comunicados ao Servizo público de Emprego, se é o
caso.
Documentación xustificativa das características especificadas na solicitude de cada un dos postos de traballo creados.
Anexo VIII- Lista de xustificantes do investimento.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega da Industria Forestal

de

de

