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ou, de ser o caso, unha declaración de que non soli-
citou nin percibiu outras axudas ou subvencións (se-
gundo o modelo do anexo XIII).

i) Documentación acreditativa de que se encontran
ao día das súas obrigas coa Seguridade Social.

j) Documentación acreditativa de que se encontran
ao día das súas obrigas tributarias estatais e auto-
nómicas e de que non teñen pendente de pagamento
ningunha outra débeda por ningún concepto coa
Administración pública da comunidade autónoma,
agás que o beneficiario xunte á solicitude a debida
autorización segundo o modelo do anexo XIV para
que a devandita información sexa solicitada polo
órgano xestor.

k) Ficha de solicitude de transferencia bancaria
e certificación da entidade financeira acreditativa
de que o solicitante é titular da conta (segundo o
modelo do anexo XV).

2. O prazo xeral de presentación de solicitudes
de axudas deste programa rematará o 30 de setembro
de 2005.

Décima.-Xustificación do pagamento.

1. De non achegarse con anterioridade, o paga-
mento das axudas quedará condicionado á presen-
tación por duplicado exemplar, un deles orixinal ou
copia compulsada, no prazo, nos termos e na forma
que se estableza na resolución de concesión, da
documentación común e específica que se exixa de
forma expresa nela, entre a que deberá figurar a
relacionada nos puntos seguintes:

A. Documentación xeral:

a) Documentación xustificativa para acreditar o
cumprimento da finalidade para a que se concedeu
a subvención segundo o tipo de axuda.

b) Declaración complementaria do establecido na
base 8ª h) deste anexo, do conxunto das axudas
solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como
as pendentes de resolución, para o mesmo proxecto
das distintas administracións públicas competentes
ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, que
non solicitou nin percibiu outras axudas ou sub-
vencións (segundo o modelo do anexo XIII).

B. Documentación específica:

a) Cando se trate da subvención financeira xun-
tarase copia do contrato de préstamo e facturas acre-
ditativas de que o importe do préstamo subvencio-
nado foi destinado a financiar os investimentos
obxecto de subvención. Con posterioridade, o bene-
ficiario, no prazo de trinta días desde a data de
pagamento da subvención, deberá presentar certi-
ficación da entidade financeira, acreditativa da
amortización do principal do préstamo na contía
subvencionada.

De non achegarse xunto á solicitude, a alta no
imposto de actividades económicas ou, se é o caso,
alta no censo de obrigados tributarios no Ministerio
de Economía e Facenda; alta no correspondente réxi-
me da Seguridade Social ou, de ser o caso, en colexio

profesional e mutualidade que corresponda; e no
suposto de constitución dunha sociedade limitada,
escritura pública de constitución.

DNI e documentos acreditativos dos períodos de
inscrición como demandantes de emprego na oficina
pública de emprego, así como do tempo de perma-
nencia en situación de desemprego, segundo os datos
do informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da
Seguridade Social, do solicitante, ou das persoas
incorporadas á sociedade limitada polas que se soli-
cite subvención, de non telo presentado con ante-
rioridade.

b) Cando se trate de subvención en función do
investimento en activo fixo, documentación acredi-
tativa do investimento en activo fixo.

De non achegarse xunto á solicitude, a alta no
imposto de actividades económicas ou, se é o caso,
alta no censo de obrigados tributarios no Ministerio
de Economía e Facenda; alta no correspondente réxi-
me da Seguridade Social ou, de ser o caso, en colexio
profesional e mutualidade que corresponda.

DNI e documentos acreditativos dos períodos de
inscrición como demandantes de emprego na oficina
pública de emprego, así como do tempo de perma-
nencia en situación de desemprego, segundo os datos
do informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da
Seguridade Social, de non telo presentado con
anterioridade.

c) Cando se trate da axuda excepcional, facturas
acreditativas dos gastos obxecto da subvención.

2. Malia o sinalado nos puntos anteriores, a docu-
mentación exixida para a fase de pagamento, xeral
ou específica, poderá presentarse xunto coa soli-
citude a opción do interesado. Neste suposto poderán
tramitarse conxuntamente a concesión e o pagamento
da axuda.

3. Cando concorran varias axudas ou subvencións
só será necesario presentar unha vez a documen-
tación coincidente, tanto na fase de solicitude como
na de xustificación.

4. Non poderá realizarse en ningún caso o paga-
mento da subvención mentres o beneficiario non
figure ao corrente do cumprimento das súas obrigas
tributarias -estatais e autonómicas-e da Seguridade
Social, sexa debedor en virtude de resolución decla-
rativa da procedencia de reintegro ou teña algunha
débeda pendente, por calquera concepto, coa Admi-
nistración da comunidade autónoma.

Undécima.-Incompatibilidades e concorrencia.

Ademais das condicións xerais, sobre incompa-
tibilidades e concorrencia, recollidas no artigo 8º
desta orde, as axudas e subvencións establecidas
neste programa serán incompatibles coas estable-
cidas nos programas de fomento do emprego en coo-
perativas e sociedades laborais, iniciativas de
emprego, iniciativas de emprego de base tecnolóxica
e dinamización do emprego feminino e xuvenil no
rural galego.
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