ANEXO VI

SOLICITUDE DE PAGAMENTO DA AXUDA
IN500A- AXUDAS AOS INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESAMENTO, MOBILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUTOS FORESTAIS
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
Pagamento parcial

Pagamento final

Para o que xustifica a realización dun investimento polo importe de

euros e presenta a documentación pertinente.

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA PARA CADA PAGAMENTO
Orixinal (en formato electrónico ou copia auténtica) das facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e documentación
acreditativa do pagamento.
Anexo IX - Relación dos investimentos e pagamentos.
Anexo VII - Declaración de axudas solicitadas, concedidas e/ou obtidas para os mesmos investimentos.
Certificado de depósito de aval (só no caso de pagamentos á conta superiores a 18.000 euros).
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA PARA O PAGAMENTO FINAL OU TOTAL
Anexo V - Ficha cos datos da maquinaria e instalacións da empresa actualizados.
Anexo VIII – Memoria dos investimentos realizados.
Memoria, segundo o punto 2 do anexo VIII, indicando as actuacións executadas, os obxectivos alcanzados e a súa importancia na actividade
futura do beneficiario.
Informe oficial da Seguridade Social de vida laboral do beneficiario desde a data de publicación desta convocatoria ata a data de
xustificación final dos investimentos, para o réxime xeral e agrario, coa relación de traballadores e as datas de alta e baixa, ou certificado
de non ter traballadores, se é o caso.
Certificado de conformidade do provedor da factura presentada e do pagamento correspondente.
Informe fotográfico acreditativo do cumprimento das medidas de publicidade e difusión recollidas no artigo 25 da resolución.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DOS INVESTIMENTOS OBXECTO DE AXUDA E DOS COMPROMISOS DE CREACIÓN DE EMPREGO
Plans e ferramentas de xestión empresarial:
Informe de seguimento con accións correctoras
Cadea de custodia:
Certificado emitido polo organismo correspondente.
Maquinaria móbil:
Ficha técnica, se procede.
Permiso de circulación, se procede.
Certificado de homologación, no caso de maquinaria que non se matricule, no que conste o ano de fabricación.
Seguro do vehículo ou de responsabilidade civil da empresa con indicación expresa do vehículo, segundo proceda.
Documentación dos equipamentos do mesmo tipo subvencionados con anterioridade ou dos que os substituíron.
Certificado orixinal do fabricante do equipamento subvencionado, con indicación do nº de chasis ou serie, se procede, e ano de fabricación.
Copia facsímile do nº de chasis do vehículo ou nº de serie no caso de maquinaria sen nº de chasis.

ANEXO VI
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (continuación)
Parques intermedios de rolla ou biomasa e primeira transformación de produtos forestais:
Certificado de fabricación e homologación, no caso de realizarse instalacións.
Certificado de conformidade coa normativa ambiental e de seguridade industrial vixente, no caso de realizarse instalacións.
Certificado do director de obra de que cumpre coa normativa ambiental, de seguridade industrial e demais normativa vixente, no caso
de obra civil.
Acreditación da presentación da comunicación previa da realización do investimento con toda a documentación requirida, no caso de
investimentos que así o requiran.
Equipamentos ou instalacións que dan lugar a novos residuos na empresa:
Copia da solicitude rexistrada de inclusión do novo residuo no Rexistro de Produtores de Residuos.
Para compromisos de creación de emprego:
Documentación xustificativa do emprego por conta allea e tempo indefinido creado coas características especificadas na solicitude.
Certificado de desmantelamento dos equipamentos substituídos, de ser o caso.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega da Industria Forestal
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