DOCUMENTO 01
PROCEDEMENTO

CODIGO DO PROCEDEMENTO

INNOVAPEME (PLANS DE INNOVACIÓN)

DOCUMENTO

ANUALIDADE

SOLICITUDE PAGAMENTO

IN848D

2017

2018

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA ENTIDADE
ENTIDADE

NIF

NUM. EXPEDIENTE

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

DNI/NIE

SOLICITO:
De acordo co previsto no artigo 28 da convocatoria, o pagamento da axuda concedida correspondente á
anualidade sinalada, para os gastos de desenvolvemento do plan de innovación que se relacionan:
Gastos de desenvolvemento do Plan de Innovación (a desagregación en detalle dos gastos será presentada
nunha folla de cálculo, Documento 02):
DECLARO DE XEITO RESPONSABLE:
1. Que a entidade que represento en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas (sinale o que
proceda):
Non solicitou nin se lle concedeu para a mesma finalidade nin para os mesmos custos, aínda que a finalidade fose
diferente, de todas as administracións públicas.
Si solicitou e/ou se lle concedeu para a mesma finalidade e/ou para os mesmos custos, aínda que a finalidade fose
diferente, axudas de outras as administracións públicas que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE SOLICITADO IMPORTE CONCEDIDO

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administración públicas ou
entes públicos, nacionais ou internacionais que teñan relación co plan subvencionado, a partir da data desta declaración.

2. Que a entidade que represento é titular da seguinte conta bancaria:
(Para o caso de novas altas, achegarase igualmente certificado acreditativo da dita titularidade)
IBAN

CODIGO BANCO

CÓDIGO DA SUCURSAL

D.C.

CÓDIGO DA CONTA

3. Que en relación á vinculación con provedores, segundo o establecido no artigo 27.7 da Lei 9/2007, de
13 de xuño, de subvencións de Galicia e o Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, de 13 e xuño, de subvencións de Galicia:
Non ten vinculación algunha cos provedores que interveñen no desenvolvemento do plan de innovación presentado neste
programa de axudas.
Existindo vinculación, non se contravén o establecido no artigo 27.7º da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de
Galicia e normativa que a complementa, sendo os provedores que a continuación se relacionan:
PROVEDOR

NIF

NÚM. FACTURA

FEDER: "Un xeito de facer Europa"

VINCULACIÓN

XUSTIFICACIÓN

4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos:
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 cadro correspondente e achegar
unha copia dos documentos.
Acreditación de estar ao día nas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria
Acreditación de estar ao día nas obrigas coa Tesourería Xeral da Seguridade Social
Acreditación de estar ao día nas obrigas coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

OPÓÑOME
Á
CONSULTA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA (sinalar a que corresponda):
De ser o caso, copia simple das axudas solicitadas ou concedidas.
Resumo global de execución do plan (Documento 02).
Documentación xustificativa do gasto, facturas e demais documentos de valor probatorio, segundo o indicado no artigo
26.1.b da convocatoria.
Documentación xustificativa do pagamento: xustificantes bancarios, segundo o indicado no artigo 26.1.c da convocatoria.
Certificado relativo á situación da entidade co respecto ao IVE, só para os casos de que o IVE non sexa recuperable.
Documentación xustificativa dos custos de persoal (artigo 26.1.e)) (Documento 03.1),(Documento 03.2),(Documento
03.3), (Documento 03.4) e (Documento 03.5)
Orixinais ou copias auténticas electrónicas das nóminas do persoal dedicado ás actividades do plan e xustificantes
bancarios do seu pagamento, segundo o indicado no artigo 26.1.e.5º da convocatoria.
Boletíns de cotización á Seguridade Social e os seus xustificantes de pagamento, segundo o indicado no artigo 26.1.e.6º
da convocatoria.
Informe de vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social para cada un dos traballadores.
Orixinal ou copia compulsada do contrato de traballo para o persoal de nova contratación, no que se poida verificar a
contratación para desenvolvemento de actividades do plan.
No caso de subministracións de bens equipamento, servizos de consultaría ou asistencia técnica, documentación
xustificativa segundo o indicado no artigo 26.1.f da convocatoria.
No caso de gastos en equipamentos e material instrumental, documentación xustificativa segundo o indicado no artigo
26.1.g da convocatoria.
No caso de gastos en subcontratación, documentación xustificativa segundo o indicado no artigo 26.1.h da convocatoria.
Informe técnico normalizado e Memoria, segundo o indicado no artigo 27 da convocatoria (Documento 04.1 e
Documento 04.2).
LEXISLACIÓN APLICABLE
RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans
de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no
marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN848D)
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE (electrónica de ser o caso)

Lugar e data:

a

de

FEDER: "Un xeito de facer Europa"

de

