FORMULARIO DE XUSTIFICACIÓN

Subvencións Municipais a entidades culturais, deportivas e educativas para fomentar unha
actividade ou interese municipal para o ano 2022.

CONCELLO DA LARACHA
Nome da Asociación ou Peña

CIF

Cantidade a xustificar:

Nome do representante:
DNI:

Teléfono:

Enderezo:

Achego a documentación xustificativa que acredita o cumprimento da finalidade para a que se me concede a
subvención, segundo o establecido no apartado 13 das bases da presente convocatoria (BOP núm. 99, do 26 de maio de
2022), e para o aboamento da subvención concedida.

-Formulario de Xustificación
-Orixinal ou fotocopia cotexa dos carteis que anuncian as actividades subvencionadas nos que conste a colaboración do
concello ou declaración xurada de facer a publicidade
- Facturas orixinais ou fotocopias cotexadas acompañadas do xustificante bancario de pago si é o caso. Si o pago se
realiza en efectivo, deberán estar asinadas pola persoa que recibiu o importe da factura.

Asdo..-----------------------------------------------

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter
Persoal,
informámoslle
que
seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular o Concello da Laracha e
1.- Xustificantes
que
se os
achegan
poderán ser utilizados para atender a solicitude formulada nesta instancia. Informámoslle ademais, que poderá
executar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no enderezo: Concello da Laracha,
Praza do Concello s/n 15145 – A Laracha ( A Coruña)
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1.- Xustificantes que se achegan
(As facturas deben constar de: nome, enderezo e CIF da entidade que a expide e do beneficiario da subvención, IVE,
descrición polo miúdo do servizo prestado, nº factura, data e lugar de emisión)
Nº factura

Data

Data

fact.

pago

Empresa/Entidade

Concepto

Importe

TOTAL GASTOS
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2.- Memoria das actividades realizadas o longo do ano 2022.

3.- Relación de ingresos e gastos o longo do ano 2022.
INGRESOS

Importe

Propios
Patrocinios
Outros
Outros

GASTOS

Importe

TOTAL
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4.-D./ Dona __________________________________________________________como Representante/Secretario/a
da entidade ___________________________________________ que participou na convocatoria de axudas a entidades
culturais, deportivas e educativas Convocadas polo Concello da Laracha para o ano 2022.

Certifica:

Que no exercicio do ano 2022

SI

NON obtivo outras subvencións para a realización das

actividades subvencionadas.
Nome da Administración

Importe

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Que se cumpriu ca obriga de facer constar a colaboración do Concello da Laracha nas actividades
subvencionadas que así o permitan, coa expresión “Colabora o Concello de A Laracha” ou de maneira visible o escudo
e lenda “Concello da Laracha”.

Asdo.:

A Laracha a ______de___________de 2022.
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