DOCUMENTACIÓN XUSTIFICACIÓN

1. Será de aplicación o Réxime de xustificación das subvencións recollido no Título IV da Ordenanza
Xeral de Subvencións do Concello de Cerceda, publicada no Boletín Oficial da Provincia núm. 120, de 26
de xuño de 2014.
2. O prazo límite de xustificación das axudas concedidas remata o 15 de decembro de 2017.
3. As entidades e as persoas físicas beneficiarias das ditas subvencións deberán xustificar a subvención
concedida coa aportación da seguinte documentación:
•
•

Breve descrición da actividade realizada obxecto da subvención e relación de
xustificantes que se achegan segundo o ANEXO 14 (entidades) e ANEXO 16
(deportistas)
Facturas orixinais ou compulsadas da actividade efectivamente realizada

•

Xustificantes bancarios do pagamento das facturas empregadas como xustificación.

•

Declaración responsable de estar ao día nas obirgas tributarias e coa Seguridade Social
e declración doutros ingresos obtidos para a realización da actividade subvencionada
ANEXO 15 (entidades) e ANEXO 17 (deportistas)

______________________________________________________________________

O prazo de xustificación rematará o 15 de decembro de 2017.

ANEXO 14
Procedemento

XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES CULTURAIS / DEPORTIVAS PARA ACTIVIDADES
CULTURAIS OU DEPORTIVAS, ANO 2017

Datos da entidade
Denominación

CIF

Enderezo

Localidade

Número de rexistro de asociacións do Concello de
Cerceda

Código postal

Teléf.

Correo electrónico

FAX

Teléf.

Datos bancarios (hai que indicar o número de conta da entidade)
Código cuenta cliente (CCC - IBAN)
Código país
Entidade
Sucursal

Referencia

D.C.

Número de conta

Ano de concesión

Finalidade da subvención

Breve descrición
subvención:

xustificativa

Importe concedido (€)
Importe a xustificar (€)

das

actividades

desenvoltas

coa

Xustificantes que se achegan
Núm.

Concepto

Importe (€)

TOTAL: …
Cerceda, _______ de _______________ de 2017
(Sinatura)

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CERCEDA (A Coruña)

ENTIDADES 2017

ANEXO 15

D./D.ª_______________________________________________________________,
DNI_________________________,

en

calidade

de

representante

con

legal

da

Entidade___________________________________________con CIF: ________________,
DECLARO:
1. Que a entidade está ao corrente no cumprimiento das súas obrigas tributarias coa
Axencia Estatal da Administración tributaria e coa Administración autonómica e fronte á
Seguridade Social.
2. Que de acordo coas bases da convocatoria a entidade realizou as actividades
subliñadas na solicitude da subvención , conforme ao orzamento presentado.
3. Que para a mesma finalidade (marcar o que corresponda):
□

Non se obtiveron outras subvencións ou axudas públicas e/ou privadas

□

Obtivéronse as seguintes axudas ou subvencións:
ENTIDADE
CONCEDENTE

IMPORTE
SOLICITADO

Cerceda, _______ de _______________ de 2017
(Sinatura)

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPORTE PAGADO

