ANEXO II - FORMULARIO DE XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2021
(cada entidade cubrirá un por subvención)
Don / dona __________________________________________ co NIF____________, en representación da
entidade con denominacion social_____________________________________________________ , co CIF
____________, e domicilio en_______________________________________________________________
Achega coa finalidade de xustificar a subvención concedida á entidade por importe de ___________ euros, no
epígrafe






Actividades culturais
Investimento/ equipamento cultural
Activ. de int. xeral/sectorial/festas parroquiais
Transporte de aparellos (ou materiais)



Actividades culturais ou deportivas nos centros
de educación

 Actividades deportivas
 Desprazamento a competicións ou torneos



de carácter deportivo fóra da comunidade
autónoma de Galicia
Investimento/ equipamento deportivo
Formación de deportistas de base

Formulario de xustificación integrado por:

 Certificado de cumprimento da finalidade ao
que se adxunta a Memoria xustificativa do
programa/ investimento realizado, a Relación
de gasto total e a Relación de ingresos totais

 Certificado de subvencións percibidas para o
mesmo obxecto

 Certificado de facturas orixinais presentadas

Así como a seguinte documentacion xustificativa:

 Xustificantes de gastos

 Certificado do NUMERO IBAN de conta
bancaria titularidade da entidade,
efectuar o ingreso da subvención

 Cartel

ou tríptico promocional da/s
actividade/s ou investimento/s onde figure o
concello como entidade subvencionadora

 Fotografía do Cartel en modelo normalizado
colocado en lugar visible na sede da
entidade, ou lugar que se estableza no
apartado I.-5 das bases

 Non se editou ningún material publicitario

Total xustificado: ____________ euros

De conformidade coas bases publicadas no BOP núm.

onde

, do

de

de 2021.

Cambre, ____ de ______________ de ____
Asdo.: _____________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CAMBRE
Adro, 1-15660 CAMBRE (A CORUÑA) Telf. 981 613 128 Fax 981 675 969

E-mail: cambre@cambre.org
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D./ Dna. _________________________________________________ con DNI:____________________,
como secretario/a da entidade ___________________________________________________________,
CERTIFICA:
Que se cumpriu a finalidade da subvención mediante a realización das actividades /investimentos para as que
foi concedida, tal e como se reflicte na memoria xustificativa e na relación de gastos e ingresos totais que se
achegan a continuación.
E para que conste, para os efectos de xustificación do cobro da subvención referida, expídese a presente
certificación, en ____________ a _____ de ___________ de _____ .

V.º e prace
O/A presidente/a

O/A secretario/a

Adro, 1-15660 CAMBRE (A CORUÑA) Telf. 981 613 128 Fax 981 675 969

E-mail: cambre@cambre.org
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MEMORIA XUSTIFICATIVA DO PROGRAMA/ INVESTIMENTO REALIZADO

Localización e influencia territorial:

Número de beneficiarios da actividade / investimento:

Actividades realizadas con relación de datas e programa das mesmas:






Valoración dos obxectivos propostos e resultados obtidos:

Desviacións respecto das previsións iniciais:
Gastos previstos (na solicitude)
Gastos efectivamente realizados
Diferencia
Desviación respecto de previsións iniciais

Adro, 1-15660 CAMBRE (A CORUÑA) Telf. 981 613 128 Fax 981 675 969

%
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RELACIÓN DE GASTO TOTAL
O gasto total realizado imputable ao obxecto subvencionado é o que se detalla a continuación polos seguintes
conceptos e contías:
FACTURA
DATA
NÚM. /
DE
NÓMINA/
EMISIÓN
OUTRO

EMISOR

NIF/CIF

CONCEPTO

FORMA DE
PAGO
(transferencia,
efectivo,…)

DATA
DE
IMPORTE
PAGO

GASTO TOTAL

€

D./ Dna. ____________________________________________ con DNI:_______________, secretario/a da
entidade ______________________________________________________
CERTIFICA:
Que para xustificar a subvención concedida, se presentan os documentos orixinais dos que dispón a entidade
(facturas e documentos xustificativos de gasto), que se relacionan neste documento.
E para que conste, para os efectos de estampillado dos documentos polo Concello de Cambre, expídese a
presente certificación, en ______________, a _____ de _________________________ de ______ .
V.º e prace
O/A presidente/a

O/A secretario/a

Adro, 1-15660 CAMBRE (A CORUÑA) Telf. 981 613 128 Fax 981 675 969
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RESUMO DE INGRESOS TOTAIS (para o mesmo obxecto)
CONCEPTOS

IMPORTE

Subvención municipal concedida

Subvención Deputación concedida para o exercicio 2021

Subvención Xunta concedida para o exercicio 2021
Cotas participantes nas actividades

Concepto:..........................................................................

Outras achegas para as actividades
subvencionadas
(debe detallarse o concepto: donativos,
patrocinios...)

Concepto:..........................................................................

Concepto:..........................................................................

Concepto:..........................................................................

Concepto:..........................................................................

Concepto:..........................................................................

Contribución propia da entidade
(debe detallarse o concepto: cotas socio,
patrocinios,...)

Concepto:..........................................................................

Concepto:..........................................................................

TOTAL INGRESOS

Adro, 1-15660 CAMBRE (A CORUÑA) Telf. 981 613 128 Fax 981 675 969

E-mail: cambre@cambre.org
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D./ Dna. ________________________________________________________ con DNI:__________________,
como secretario/a da entidade_________________________________________________________________

CERTIFICA:
1.- Que durante o 2021 esta entidade obtivo unha subvención do Concello de Cambre para
____________________________________________________ por un importe de __________ euros.

2.- Que para o mesmo obxecto obtivo, ademais, as seguintes subvencións (Deberá achegarse copia da
concesión da subvención no seu caso)

ENTIDADES CONCEDENTES

IMPORTE

TOTAL SUBVENCIÓNS RECIBIDAS
NON RECIBÍU NINGUNHA OUTRA SUBVENCIÓN

3.- Que están pendentes de resolución de concesión ou denegación as seguintes subvencións solicitadas:

ENTIDADES

IMPORTE

TOTAL SUBVENCIÓNS
NON SOLICITOU NINGUNHA OUTRA SUBVENCIÓN

E para que conste, para os efectos de xustificación do cobro da subvención referida, expídese a presente
certificación en ______________, a _____ de ___________ de _____ .
V.º e prace
O/A presidente/a

O/A secretario/a

Adro, 1-15660 CAMBRE (A CORUÑA) Telf. 981 613 128 Fax 981 675 969

E-mail: cambre@cambre.org
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