
Subvencións dirixidas a entidades deportivas para o financiamento de proxectos de actividade deportiva durante o ano 2017.DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA 

                                                                                                                             Páxina nº________ 

SOLICITUDE DE XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA O 

FINANCIAMENTO DE PROXECTOS DE ACTIVIDADE DEPORTIVA DURANTE O ANO 2017 

D. __________________________________________________________________________ 

NIF:__________________, como representante da entidade ___________________________ 

________________________________________,  con CIF_______________________ , e Domicilio 

social en  ____________________________________________________________, 

Localidade____________________________,Provincia___________________C.P._________e Nº 

rexistro municipal de asociacións: ______, DECLARO que a entidade referida realizou a actividade 

___________________________________________________________________ no ano 2016. 

E ós efectos de xustificación das axudas económicas concedidas segundo acordo da XGL de 
28 de agosto de 2017 para o financiamento de proxectos de actividade deportiva durante o ano 
2017, achego os seguintes documentos xustificativos esixidos nas bases de subvencións en 
virtude das cales se nos conceden estas axudas: 

 Memoria que acredita a realización da actividade e o grao de cumprimento dos obxectivos.  
 

 Relación clasificada de gastos realizados, asinada polo secretario da entidade, co visto e prace do seu 
presidente. 

 

 Documentos orixinais acreditativos dos gastos realizados. 
 

 Relación detallada de todos os ingresos de natureza pública ou privada obtidos, das subvencións doutras 
Administracións públicas ou entidades privadas para o mesmo obxecto, con indicación do seu importe e 
procedencia, así como dos ingresos que xernera a propia actividade subvencionada. 

 

 Declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para o mesmo obxecto. 
 

 Declaración do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración do Concello de Carballo en toda a 
información (impresa, informática ou audiovisual) que se faga das actividades subvencionadas así como 
de utilización da lingua galega nos termos da presente convocatoria. 

 

 Declaración de non ter pendente de xustificación outra axuda do Concello de Carballo na que xa rematara 
o prazo para a presentación dos xustificantes. 

 

 Certificación acreditativa de estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

 

________________________, a _______ de ________________________________ de 2018 

O/a Representante   

Asdo.(nome, apelidos e dni)____________________________________________________________  
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DECLARACIÓN DE INGRESOS 

D/Dona __________________________________________________________________________________ 

Como secretario/a da entidade  ____________________________________________,  en relación á actividade 

______________________________________________________  realizada no ano 2017, e subvencionada 

polo Concello de Carballo segundo segundo acordo da XGL de 28/08/17, CERTIFICO: 

1. Que os ingresos de natureza pública ou privada, subvencións doutras Administracións públicas ou 

entidades privadas  e os ingresos que xenera a propia actividade, son os seguintes: 

2. (Eliminar se non procede) Que as entidades que figuran no material promocional non aportan cantidade 

económica algunha destinados ás actividades subvencionadas. 

E para os efectos oportunos, redacto a presente certificación o  __________________ 2018.  

O SECRETARIO                                                                          VºPr. O PRESIDENTE  

Asdo.: ____________________________                            Asdo.: ________________________ 

DNI nº        DNI nº 

SUBVENCIÓNS, AXUDAS OU INGRESOS 

Entidade concedente Importe  

Concello de Carballo  

  

  

Outros ingresos xerados pola propia actividade ou investimento 

(cuotas participación, patrocinios, etc....) 

Importe  

  

  

  

Total ingresos  
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DECLARACIÓN DE INGRESOS 

D/Dona ___________________________________________________, con DNI nº_________________ 

Como presidente/a da entidade  _______________________________________________ (Cif:____________),  

en relación á actividade _____________________________________  realizada no ano 2017, e subvencionada 

polo Concello de Carballo segundo acordo da XGL de 28 de agosto de 2017, DECLARO non ter outras 

subvencións públicas ou privadas para o mesmo obxecto. (Só se non se declararon axudas públicas nen 

privadas) na anterior certificación 

 

 

 

_________________________, a ______ de _________________________ de 2018 

O PRESIDENTE 

 

Asdo.: __________________________ 
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DECLARACIÓN DE INGRESOS 

D/Dona ___________________________________________________, con DNI nº_________________ 

Como presidente/a da entidade  _______________________________________________ (Cif:____________),  

en relación á actividade _____________________________________  realizada no ano 2017, e subvencionada 

polo Concello de Carballo segundo acordo da XGL de 28 de agosto de 2017, DECLARO que: 

1. Se fixo constar a colaboura do Concello de Carballo en toda a información  realizada das 
actividades e investimentos subvencionados. 

2. As publicacións, cartelería, a publicidade e toda a producción das actividades realizouse  en lingua 
galega. 

 

_________________________, a ______ de _________________________ de 2018 

O PRESIDENTE 

 

Asdo.: __________________________ 
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 XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PROXECTO:                                                                                                               RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS 

 Datos do acredor  

Concepto do gasto facturado 

Documento xustificativo Importe de 
cada 

documento Nº  Nome e apelidos completo sen abreviaturas ou Nome de 
empresa 

DNI ou NIF Tipo de 
documento 

Data 

(Día/mes/an
o) 

Número 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 IMPORTE TOTAL            

 
...........................................a ............... de ...................................... de .................. 

O SECRETARIO                                                                          O PRESIDENTE  
Asdo.: __________________________                        Asdo.: ____________________________                RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS FOLLA Nº_____________ 
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MEMORIA XUSTIFICATIVA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

PROXECTO ______________________________________________________________________ ENTIDADE_________________________________________ 

1.RELACIÓN E DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES: 

2.TEMPORALIZACIÓN: 

3.-PERSOAS BENEFICIARIAS:  

Nº DE PARTICIPANTES TOTAL Nº PART. BASE Nº PART. FEMININOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

EXPLICACIÓN DAS DESVIACIÓNS CON RESPECTO Ó PROXECTO INICIAL: 

GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS E RESULTADOS OBTIDOS: 

 

 

 

...........................................a ............... de ...................................... de ..................  

O SECRETARIO                                                                          O PRESIDENTE  

Asdo.: __________________________                        Asdo.: ____________________________                MEMORIA ACTIVIDADES  FOLLA Nº_____________ 

  


