ANEXO IV
SOLICITUDE DE COBRAMENTO

AXUDAS DO IGAPE A PROXECTOS EMPRESARIAIS DE INVESTIMENTO
ANEXO V
S DE

Exp.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Titular:

NIF

Enderezo:

TELÉFONO

Nome da sociedade titular do investimento: (*)

Importes subvencionables
Resolución
individual

aprobados (euros)

Subvención concedida

Prazo de xustificación

%

(*) Só no caso de gastos financeiros derivados de aportacións de capital para financiar investimentos.

D/Dona

________________________________________________________

___________________,

actuando en

con

DNI

núm.

nome e representación da entidade arriba indicada, titular dun

expediente de axudas outorgado polas disposicións arriba mencionadas:
EXPÓN:
Que no período comprendido entre o ___________________________ e o __________________________
incorreu en gastos que comprenden conceptos e importes aprobados como subvencionables para o proxecto
aceptado pola resolución individual por un importe de __________________________ euros. Ditos gastos
reflíctense fielmente na contabilidade da sociedade e os activos fixos correspondentes ós investimentos
adxuntos incorporáronse ó patrimonio da empresa.
Que para a tramitación da presente solicitude de liquidación de subvención e de acordo coas bases
reguladoras destas axudas sobre o procedemento de xustificación, liquidación e pagamento da citada
resolución, presenta os seguintes documentos:
A documentación deberase presentar en orixinal ou copia cotexada.
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Certificación bancaria da existencia e número de conta na que vaia a ser ingresada a subvención
Certificación de cumprimento das súas obrigas fiscais e fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento
débeda algunha coa Xunta de Galicia, expedida polos organismos competentes cunha antigüidade inferior a 6 meses.
Declaración complementaria do conxunto de axudas solicitadas para o mesmo proxecto ás distintas administracións
públicas competentes ou ás súas entidades vinculadas ou dependentes, tanto as aprobadas como as pendentes de
resolución, incluíndo as resolucións correspondentes, segundo o modelo 2 do Anexo III das bases reguladoras de
subvencións.
No caso de solicitudes de sociedades en constitución:
CIF
Escritura de constitución inscrita no Rexistro Mercantil.
Poder de representación.
Documentación acreditativa da execución do proxecto:
Listado de facturas presentadas, agrupadas por concepto subvencionable, segundo o modelo 1 deste Anexo V.
Facturas dos provedores en relación cos gastos subvencionables, emitidas dentro do período comprendido entre a
solicitude de axuda e a data límite de execución do proxecto.
Xustificación do pagamento efectivo do proxecto, por algún dos seguintes medios:
Xustificante da transferencia bancaria ou dos documentos mercantís utilizados como medios de pagamento emitidos e
con vencemento dentro do período comprendido entre a solicitude de axuda e a data límite de execución do proxecto, así
como o seu cargo en conta. Nestes documentos deberán quedar claramente identificados o receptor e o emisor do
pagamento.
Certificación bancaria orixinal ou extracto de pagamento, conforme o pagamento foi realizado efectivamente dentro do
período comprendido entre a solicitude de axuda e a data límite de execución do proxecto. Nestes documentos deberán
quedar claramente identificados o receptor e o emisor do pagamento.
No caso de investimento en inmobles:
Escritura pública de adquisición, formalizada dentro do período comprendido entre a solicitude de axuda e a data límite de
execución do proxecto.
Licencia de obras.
Licencia de apertura
No seu caso, contrato de arrendamento do establecemento onde se realizaron os investimentos.
No caso de gastos financeiros: Póliza da operación bancaria.
Acreditación do nivel de autofinanciamento ou fondos propios, mediante a aportación dos balances de situación.
Certificado actualizado da Tesourería Xeral da Seguridade Social de afiliados adscritos ás contas de cotización da
empresa por tipos de contrato, e de todos os centros de traballo da empresa.
No caso de solicitar pagamento en condicións parciais: garantía en aval depositada na Caixa Xeral de Depósitos.
Documentación específica establecida na resolución para acreditar as condicións particulares, no seu caso.

E por todo iso,
SOLICITA:
Que lle sexa abonada á empresa titular do expediente, de acordo coa xustificación aportada, o importe de
_______________________

euros, ingresándose na conta bancaria ó seu nome aberta, segundo a

certificación anexa.

En ___________________________, a ____ de ____________________ de 200__
(Sinatura do representante)

