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ANEXO V

SOLICITUDE DE PAGAMENTO E DECLARACIÓN
EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE

DECLARA, para os efectos do disposto na orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades

locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da Rede galega de atención temperá,
cofinanciadas polo P.O. FSE 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018:
1. Que se cumpriu o fin para o que foi concedida a subvención, así como toda a normativa aplicable.
2. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu outra/s axuda/s para a actuación que foi obxecto de concesión de subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para a actuación respecto da que se concedeu subvención, que son:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes
públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que a entidade:
- Non está incursa en ningún dos supostos sinalados como prohibición para obter a condición de beneficiario/a no artigo 13 da Lei 38/2003,
do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
- Está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, de acordo co previsto no artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.
- Está ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra
débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

CVE-DOG: qwu8jn43-55r4-b5k9-ej57-obzhdojsir86

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documentación xustificativa da execución, segundo o establecido no artigo 26 da citada orde:
Anexo VI. Certificación sobre condicións da execución
Anexo VII. Follas mensuais de horas traballadas
Anexo VIII. Datos xerais da prestación do servizo e relación de usuarios/as atendidos/as
Anexo IX. Fichas individualizadas de atención
Anexo X. Follas individualizadas de seguimento de usuarios/as con atención continuada
Documentación xustificativa da publicidade
Ficheiro electrónico sobre persoas atendidas

E SOLICITA o pagamento da liquidación correspondente á subvención concedida, de conformidade coa documentación que se achega para
estes efectos.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de
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