
 

XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS  

 

Datos da entidade/deportista 

Nome CIF/NIF 

Enderezo Localidade 

Número de rexistro de asociacións do Concello de Cerceda Código postal Teléf. 

Correo electrónico FAX Teléf. 

 

 

Será necesario aportar con este impreso: 

- Certificado/documentación acreditativa da conta corrente bancaria a nome do beneficiario, onde se efectuará o 

ingreso, no caso de varie respecto ó aportado coa solicitude. 

- Documentos xustificativos do gasto realizado. (Facturas orixinais ou compulsadas da actividade efectivamente 

realizada, xunto cos xustificantes bancarios acreditativos dos pagos das mesmas). 

- Declaración responsable. 

- Custo real total da actividade subvencionada. 

 

Cerceda, _______ de _______________ de _______ 

(Sinatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CERCEDA (A Coruña) 



 

 

D./Dna………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……., con 

DNI…………………….………….., en representación de (no caso de que se trate dunha asociación/entidade)………….. 

………………………………………………………………………………………………, con CIF……………………………  

 

DECLARO: 

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 

    

    

    

    

    

 

□ Obtivéronse as seguintes axudas ou subvencións: 

ENTIDADE CONCEDENTE IMPORTE SOLICITADO IMPORTE CONCEDIDO IMPORTE PAGADO 

    

    

    

    

    

 

2.- Que o solicitante 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. (No caso de que a subvención concedida 

supere os 3.000,00 euros, esta declaración terá que sustituirse polo certificado correspondente da Axencia Tributaria) 

3.- Que o solicitante non está incursa en ningunha das prohibicións sinaladas nos números 2 e 3 do artigo 13 da Lei xeral de 

subvencións. 

4.- 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 

 

En ____________________, a día ______ de ________________ de _________ 

Sinatura 



 

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 (euros) 

  

  

  

  

  

  

  

  

       

Ingresos: 

Concepto: Importe (euros) 

  

  

  

  

  

  

  

       

En ____________________, a día ______ de ________________ de _________ 

Sinatura 
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