Telfs: 981 600 009 – 981 659 000
web. www.arteixo.org

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”

FORMULARIO DE XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS
IDENTIFICACIÓN DO SOLICITANTE
ENTIDADE: ………………………………………………………….......……………..……………...

*CIF:………………..……......

PRESIDENTE: …………………………………………........…………………….............…………

*NIF:………………..……......

SECRETARIO:...........................................................................................................................

*NIF:………………..……......

Domicilio a efectos de notificacións:……………………...............……………………………………………………….….……...…...
………………………….........………………..., C.P.: ……….……….., Localidade:…………………………………….………………
Teléfono.............................

Móbil:……………………...

e-mail:……………………………………....................

ADXUNTA a documentación esixida nas bases reguladoras da convocatoria de subvencións, a efectos de
xustificación da subvención concedida en este exercicio para as seguintes actividades:
Nº

IMPORTE
SOLICITADO

ACTIVIDADE

1

FOMENTO DO DEPORTE FEDERADO

2

FOMENTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADE FÍSICA SAUDABLE

3

CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS

IMPORTE
CONCEDIDO

TOTAL GASTOS
XUSTIFICADOS

DECLARACIÓN XURADA
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE
A entidade non se atopa incursa en causa de prohibición para obter axudas públicas de conformidade co artigo 13 da lei
38/2003, de 17 de novembro
A entidade non ten pendente de pago ningunha cantidade derivada de expedientes de reintegro de subvencións
Estou ao corrente coas obrigas tributarias da Seguridade Social, Facenda do Estado e a Xunta de Galicia.
Autorízase expresamente ao Servizo Municipal de Deportes a solicitar directamente os datos correspondentes ás obrigas
tributarias co Concello de Arteixo
Achegarase xunto a este formulario:
Memorias de actuación xustificativa (Deberase entregar unha memoria por cada actividade subvencionada)
Memorias económicas xustificativa (Deberase entregar unha memoria por cada actividade subvencionada)
Xustificación dos gastos realizados mediante presentación de facturas orixinais xustificativas e xustificante de pago das mesmas
Certificados de estar ao corrente nas obrigas tributarias coa Seguridade Social, coa Facenda do Estado e coa Xunta de Galicia (Só
esixible a subvencións de maior importe a 3.000 € )
Acreditación da publicidade do Concello de Arteixo nas competicións obxecto da convocatoria (fotos, prensa, vídeo, indumentaria...)

En Arteixo a,.........de.........................................de 2021
Asdo.
O/A Secretario/a

VºBº
O/A Presidente/a

Nome e apelidos

Nome e apelidos

Selo da entidade

SR. ALCALDE –PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARTEIXO
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