SUBVENCIÓN
DO
CONCELLO
DE
ARTEIXO
A
FAVOR
DA
ENTIDADE……………………………………………………………………….…………………………………..…………..
PARA……………………………………………………………………………………………………………………………….
MEMORIA ECONÓMICA XUSTIFICATIVA do custe das actividades realizadas (artgs.72 e 75
do RD 887/2006, de 21 de xullo)
Importe da subvención obtida………………………...............................................................................
Tipo de subvención:

convocatoria

convenio

1.-RELACIÓN DOS GASTOS E INVESTIMENTOS REALIZADOS
NºFACTURA

CONCEPTO E EMPRESA

IMPORTE

DATA
EMISIÓN

DATA DE
PAGAMENTO

2.-FACTURAS DE VALOR PROBATORIO
Preséntanse con esta conta xusficativa orixinais ou copias debidamente compulsadas das
facturas, nóminas e demais documentación acreditativa dos gastos efectuados
reflectidos máis arriba
3.-RELACIÓN DETALLADA DOUTRAS AXUDAS OU SUBVENCIÓNS:
A) D./Dª. ……………………………………………………………………………………………………. secretario/a
da entidade………………………………………………………………………………………………………………………
CERTIFICA:
Que a entidade referida non obtivo ningunha outra axuda ou subvención para a mesma
finalidade

B) Que recibiu as seguintes axudas ou subvencións para a mesma finalidade:
ENTIDADE CONCEDENTE
Xunta
Deputación
Empresas privadas
Socios
Donativos
Recadación veciñal
Outros (especificar cales)

IMPORTE

C) Que a entidade á que representa non se atopa incursa en ningunha das causas de
prohibición para ser beneficiario/a de axudas ou subvencións públicas, a que fai
referencia o artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, que
implica, entre outras condicións, que se atopa ao corrente coas súas obrigas coa Facenda
e coa Seguridade Social e autoriza ó Concello de Arteixo para obter as certificacións da
Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas
que se acredite que a entidade que representa está ó corrente coas súas obrigas
tributarias e coa Seguridade Social.

(*)

D) Que o gasto foi reflictido, na forma preceptiva, no libro de contabilidade da entidade.

O/a secretario/a

O/a presidente/a

Sinatura

Sinatura

E para que conste, asino en Arteixo o……………….de…………………………………….….……de 2018
O representante
Sinatura

NOTAS:

*)

( A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ENGADIRSE NO
NO CASO DE QUE A SUBVENCIÓN CONCEDIDA ACADE OS 3000€
3000€
(a non presentación será causa de impago da axuda concedida)
1-CERTIFICADOS ORIXINAIS da Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social na que
se acredite que a entidade á que representa está ó corrente coas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

