XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS
Datos da entidade/deportista
DENOMINACIÓN ENTIDADE-ASOCIACIÓN/DEPORTISTA

DISCIPLINA DEPORTIVA (SÓ DEPORTISTAS)

CIF/NIF

CLUB(SÓ DEPORTISTAS)

ENDEREZO

LOCALIDADE

C.P

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

Será necesario aportar con este impreso:
- Certificado/documento acreditativo da conta corrente bancaria a nome do beneficiario, no caso de
que varíe respecto ao aportado coa solicitude.
- Documentos xustificativos do gasto realizado por importe igual ou superior á subvenvión concedida
(Facturas e xustificantes do pago bancarios acreditativos dos pagos das mesmas)
- Declaración responsable.
- Extracto bancario da anualidade que reflexe os datos da actividade realizada.

Cerceda, _______ de _______________ de 20_______
(Sinatura)

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CERCEDA (A Coruña)

Av. Mesón, 21 – Telef.: 981 685 001 – Fax: 981 685 205 – 15185 CERCEDA (A Coruña)
CIF: P1502400C

D./Dna__________________________________________________________________________, con
DNI_____________________________, en representación de ________________________________,
con CIF__________________________________ (no caso de que se trate dunha asociación/entidade)
DECLARO:
1.-Que para a mesma finalidade (marcar o que corresponda):
□ Non se solicitarion nin obtiveron outras subvencións ou axudas públicas e/ou privadas
□ Solicitáronse as seguintes subvencións, das que aínda non consta a súa resolución:
ENTIDADE CONCEDENTE

IMPORTE SOLICITADO

IMPORTE CONCEDIDO

IMPORTE PAGADO

IMPORTE CONCEDIDO

IMPORTE PAGADO

□ Obtivéronse as seguintes axudas ou subvencións:
ENTIDADE CONCEDENTE

IMPORTE SOLICITADO

Cerceda, ______ de ________________ de 20_________
(Sinatura)

2.- Que o solicitante non está incursa en ningunha das prohibicións sinaladas nos números 2 e 3 do
artigo 13 da Lei xeral de subvencións.
3.- Que o solicitante non ten pendente ningún pago de reintegro de subvencións, públicas ou privadas,
tal e como esixe o artigo 25 do Regulamento da Lei xeral de subvencións

Cerceda, ______ de ________________ de 20_________
(Sinatura)

Av. Mesón, 21 – Telef.: 981 685 001 – Fax: 981 685 205 – 15185 CERCEDA (A Coruña)
CIF: P1502400C

CUSTO REAL DA ACTIVIDADE REALIZADA OBXECTO DA SUBVENCIÓN
(deberán incluírse todos os gastos realizados e todos os ingresos obtidos (incluíndose as aportacións
de socios ou ingresos publicitarios ou de colaboración), relativos á actividade subvencionada).
Non se incluirá a subvención municipal concedida.
Gastos:
CONCEPTO

IMPORTE

Ingresos:
CONCEPTO

IMPORTE

Cerceda, ______ de ________________ de _________
Sinatura

Av. Mesón, 21 – Telef.: 981 685 001 – Fax: 981 685 205 – 15185 CERCEDA (A Coruña)
CIF: P1502400C

