ANEXO VII

SOLICITUDE DE PAGAMENTO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

DECLARA
1. Que resultou beneficiario da subvención aos proxectos de investimento en actividades non agrícolas, convocatoria 2016 para o expediente
citado no encabezamento, nos seguintes termos:
IMPORTE DA AXUDA
ORZAMENTO ACEPTADO
2.

Ter executadas as seguintes partidas e importes do proxecto

XUSTIFICANTES PRESENTADOS
Concepto facturado e entidade que
factura

Marca, modelo e nº de serie
do equipamento (se é o caso)

Nº factura

Data
factura

Data de
pagamento

Importe sen IVE
(€)

Importe total xustificado
3.

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si se solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención, que
son as que a seguir se relacionan:

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS
NORMATIVA REGULADORA DA
CONVOCATORIA DE AUDAS (1)

ORGANISMO

SITUACIÓN ACTUAL
AXUDA (2)

DATA SOLICITUDE/
CONCESIÓN

IMPORTE DO
INVESTIMENTO

(1) Xúntase copia da convocatoria.
(2) Indique: solicitada, concedida ou pagada. No caso de tela concedida, xúntese copia da resolución de concesión e de pagamento no caso de tela aboada.

ANEXO VII
(continuación)

DECLARA (continuación)
4. Que en relación coas axudas recibidas ao abeiro do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación
dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis:
Non recibiu ningunha axuda suxeita ao réxime de minimis nos tres últimos exercicios fiscais.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas suxeitas ao réxime de minimis nos tres últimos exercicios fiscais, e que son as que a seguir se relacionan:

DECLARACIÓN DE AXUDAS DE MINIMIS
NORMATIVA REGULADORA DA CONVOCATORIA DE AXUDAS

ORGANISMO

DATA CONCESIÓN

IMPORTE DA AXUDA

5. O expediente sufriu algún tipo de modificación respecto das partidas subvencionadas?
SI

NON (no caso de resposta afirmativa, deberase achegar memoria explicativa das modificacións realizadas)

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

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Facturas orixinais e xustificantes de pagamento conforme o establecido no art. 18 das bases reguladoras.
No caso de que o proxecto requirise obra civil, certificación de obra asinada por técnico competente.
Se é o caso, relación de equipamentos subvencionados segundo o modelo normalizado (anexo VIII).
Permisos, inscricións, autorizacións e/ou licenzas requiridas pola normativa autonómica ou local.
No caso de adquisición de inmobles ou terreos, documento de compravenda elevado a público e rexistrado.
No caso de investimentos destinados ao aumento de categoría de establecementos turísticos de aloxamento, deberá presentarse a
documentación acreditativa da nova clasificación.
No caso de investimentos para a creación de novos establecementos de restauración, deberá achegarse a carta gastronómica.
Informe gráfico dos investimentos.
Documentación xustificativa dos empregos creados e/ou mantidos:
- Informe de vida laboral da/s conta/s de cotización da empresa e/ou dos traballadores autónomos, correspondente aos doce meses
anteriores.
- Informe do cadro de persoal medio de traballadores en situación de alta durante os doce meses anteriores, expedido pola Tesouraría
Xeral da Seguridade Social.
- Copia dos contratos de traballo correspondentes aos empregos creados.
- Acreditación da calidade do emprego creado, nos termos previstos no punto V.c) do artigo 13 das bases reguladoras.
Se é o caso, certificados do cumprimento das obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social (art. 9.4 das
bases reguladoras).

