ANEXO IV

SOLICITUDE DE PAGAMENTO
IN315A – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O FOMENTO DO SECTOR MINEIRO GALEGO CARA A UNHA MINERÍA SUSTENTABLE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

SOLICITA
O pagamento da axuda concedida para os gastos que se relacionan no anexo VII, de acordo co previsto no artigo 23 da orde, pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, en réxime de concorrencia competitiva, para
o fomento do sector mineiro galego cara a unha minaría sustentable e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que o investimento foi executado conforme o indicado na solicitude e que se cumpriu co especificado no artigo 21 h) das bases da
convocatoria en relación coa publicidade do financiamento.
2. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para esta mesma proxecto/actuación ou conceptos para os que se solicita esta
subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto/actuación ou conceptos para os que se solicita esta subvención,
que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

3. Que en relación coas axudas de minimis (cúbrase só no caso de aplicación):
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

4. Que todos os datos contidos nesta xustificación e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Declaración responsable do rendemento da conta xustificativa e do cumprimento da finalidade da subvención segundo Anexo V
Memoria técnica xustificativa da actuación subvencionada segundo anexo VI
Memoria económica abreviada xustificativa do custo da actuación subvencionada segundo anexo VII
Informe dun auditor de contas

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Atriga

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

de

de

OPÓÑOME Á
CONSULTA

