
 

 
 
 
 
 

 
ANEXO 20 

Procedemento XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES CULTURAIS / DEPORTIVAS PARA 
ACTIVIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS, ANO 2018 

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 D.C. Número de conta 
                        

 

Referencia Ano de concesión Importe concedido (€) 

Finalidade da subvención Importe a xustificar (€) 

Breve descrición xustificativa das actividades desenvoltas coa 
subvención: 
 
 
 
 
Xustificantes que se achegan 

Núm. Concepto Importe  (€) 

   
   
   
   
   

TOTAL: ________ 
Cerceda, _______ de _______________ de 2018 

(Sinatura) 

 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CERCEDA (A Coruña) 



 

         
 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓNS 2018 

1. O prazo límite de xustificación das axudas concedidas remata o 17 de decembro de 2018.  

DOCUMENTACIÓN ENTIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS: 

□ Breve descrición da actividade realizada obxecto da subvención e 
relación de xustificantes que se achegan segundo o ANEXO 20  

□ Facturas orixinais ou compulsadas da actividade efectivamente 
realizada 

□ Xustificantes bancarios do pagamento das facturas empregadas como 
xustificación. 

□ Declaración doutros ingresos obtidos para a realización da actividade 
subvencionada ANEXO 21  

□ Declaración responsable de estar ao día nas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social. No caso de que a subvención concedida supere os 
3.000,00 euros, esta declaración terá que sustituirse polo certificado 
correspondente da Axencia Tributaria ANEXO 22.  

□ Declaración responsable de que a entidade non está incursa en 
ningunha das prohibicións sinalas nos números 2 e 3 do artigo 13 da Lei 
Xeral de Subvencións ANEXO 23  

□ Declaración responsable de estar ó corrente no pago de reintegro de 
subvencións, tal e como esixe o artigo 25 do Regulamento da Lei xeral 
de subvencións ANEXO 28. 

 

DOCUMENTACIÓN DEPORTISTAS: 

□ Breve descrición da actividade realizada obxecto da subvención e 
relación de xustificantes que se achegan segundo ANEXO 24 

□ Facturas orixinais ou compulsadas da actividade efectivamente 
realizada 

□ Xustificantes bancarios do pagamento das facturas empregadas como 
xustificación. 

□  Declaración doutros ingresos obtidos para a realización da actividade 
subvencionada  ANEXO 25 

□ Declaración responsable de estar ao día nas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social. No caso de que a subvención concedida supere os 
3.000,00 euros, esta declaración terá que sustituirse polo certificado 
correspondente da Axencia Tributaria ANEXO 26 

□ Declaración responsable de que a entidade non está incursa en 
ningunha das prohibicións sinalas nos números 2 e 3 do artigo 13 da Lei 
Xeral de Subvencións ANEXO 27 

□ Declaración responsable de estar ó corrente no pago de reintegro de 
subvencións, tal e como esixe o artigo 25 do Regulamento da Lei xeral 
de subvencións ANEXO 28. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 21 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D./Dna………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………., con DNI……………………………, en representación de 
………………………………………………………………………………………………,  

con CIF…………………………… 

 
DECLARO: 

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 
IMPORTE 

CONCEDIDO 
IMPORTE PAGADO 

    
    
    
    
    

 
En ____________________, a día ______ de ________________ de 2018 

Sinatura 

 
 
 

ANEXO 22 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D./Dna………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………., con DNI……………………………, en representación de 
………………………………………………………………………………………………,  

con CIF…………………………… 

 

DECLARO DE XEITO RESPONSABLE,  

 

Que a entidade se atopa ó corrente das súas obrigas tributarias e da Seguridade Social, tal e 
como esixe o artigo 14.e) da Lei Xeral de subvencións, e o artigo 24.4 Regulamento da Lei 
xeral de subvencións. 

O declaro ós efectos oportunos, en Cerceda, o ……. de ……………………………….. de 201… 
      Sinatura 

ENTIDADES 2018 

ENTIDADES 2018 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 23 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D./Dna………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………., con DNI……………………………, en representación de 
………………………………………………………………………………………………,  

con CIF…………………………… 

 

DECLARO DE XEITO RESPONSABLE,  

 

Que a entidade non está incursa en ningunha das prohibicións sinaladas nos números 2 e 3 do 
artigo 13 da Lei xeral de subvencións. 

 

O declaro ós efectos oportunos, en Cerceda, o ……. de ……………………………….. de 201… 

       Sinatura 

 

 

 
 

 
 

ANEXO 28 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D./Dna………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………., con DNI……………………………, en representación de 
………………………………………………………………………………………………,  

con CIF…………………………… 

 

DECLARO DE XEITO RESPONSABLE,  

 

Que a entidade non está incursa en ningunha das prohibicións sinaladas nos números 2 e 3 do 
artigo 13 da Lei xeral de subvencións. 

 

O declaro ós efectos oportunos, en Cerceda, o ……. de ……………………………….. de 201… 

       Sinatura 
 
 
 

ENTIDADES 2018 

ENTIDADES 2018 DEPORTISTAS 2018 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 19 
 
Procedemento: 
SOLICITUDE DE PRÓRROGA DO PRAZO DE XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN 
PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E/OU DEPORTIVA ÁS ENTIDADES 2018 
 
 
D./Dna______________________________________________________representan
te legal da _______________________________________________________(nome 
da entidade deportiva/cultural) con CIF: ____________________ e inscrita no Rexistro 
Municipal de Asociacións do Concello de Cerceda. 
 
 
SOLICITA 
 
A prórroga do prazo de xustificación da subvención concedida polo Concello de 
Cerceda para a realización de actividades culturais e /ou deportivas para o ano 2018, 
de acordo co artigo 29.2 da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cerceda 
(BOP núm. 120 de 26 de xuño de 2014). 
 
 
A documentación xustificativa entregarase, improrrogablemente, antes do 31 de 
xaneiro de 2019. 
 
 
 
Cerceda, _______ de _______________ de 2018 

(sinatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALCALDE DO CONCELLO DE CERCEDA (A CORUÑA) 
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