ANEXO II

SOLICITUDE DE PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN
BS403D- AXUDAS PARA A CREACIÓN/CONSTRUCIÓN DE ESCOLAS INFANTÍS 0-3 EN POLÍGONOS INDUSTRIAIS E OUTROS
CONTORNOS LABORAIS
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

NOME DA ESCOLA INFANTIL

SOLICITA
Que se aboe a parte da axuda da anualidade en curso correspondente a esta xustificación.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Unha relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identificación do acredor e do documento, o seu importe, data de
emisión e de pagamento.
Facturas (ou documentos de valor probatorio equivalente) do total dos gastos realizados xunto cos xustificantes bancarios que acrediten o
seu pagamento: transferencias e certificacións bancarias ou extractos de pagamento onde deberán constar claramente identificados o
receptor e emisor do pagamento, o número de factura obxecto do pagamento e a súa data. En todo caso, as facturas correspondentes ao
anticipo previsto no artigo 23 deberán estar efectivamente pagadas na anualidade 2019.
Acreditación documental, material e/ou gráfica (fotografías, fotocopias, captura de pantallas ...) do cumprimento da obriga de información
e publicidade do financiamento público da acción subvencionada.
Declaración de axudas actualizada, na que consten expresamente as axudas de minimis solicitadas ou concedidas nos últimos 3 exercicios
fiscais, no suposto de que haxa variacións respecto da declaración de axudas realizada no anexo I da solicitude.
Ofertas de diferentes provedores, como mínimo tres, con carácter previo á contratación do compromiso para a obra, prestación de servizo
ou entrega do ben, se o importe do gasto subvencionable supera as contías establecidas para o contrato menor na normativa de
contratación do sector público vixente no momento de realización do dito gasto.
Compromiso de realización das obrigas establecidas no artigo 21 segundo o modelo do anexo III.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,
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