XUSTIFICACION ACTIVIDADES/INVESTIMENTO
SUBVENCIÓN
D/ª. ________________________________________, con D.N.I. n°. _________________,
como Secretario/a da Entidade. _______________________________________________.
CERTIFICA:
1°.- Que no exercicio do 202_, a entidade que se especifica, obtivo unha subvención do
Concello de Neda, polo importe de ________________________ euros, co seguinte obxecto:

2º.- Que as actividades/investimentos realizadas financiadas coa indicada subvención e o seu
coste co desagregado de cada un dos gastos, foron as seguintes:
Costes
(Acompañaranse as facturas ou documentos de igual valor probatorio e
xustificantes de pago)

Actividades:

Provedor

NIF

Importe

Total
3°.- Que, para o mesmo obxecto:
☐ Non se obtivo ningunha outra subvención.
☐ Obtivéronse, ademais, as seguintes subvencións:
Entidades/Organismos concedentes

Importe da subvención concedida

Total subvencións recibidas ..........................
4°.- Que se cumpriu a finalidade da subvención,
actividades/investimentos para as que foi concedida.

mediante

a

realización

das

5°.- Que a entidade que represento está actualmente ó corrente das obrigas tributarias coa
Axencia Estatal Tributaria, Axencia Tributaria de Galicia, Seguridade Social e Concello de
Neda.

Dacordo coa Lei 39/2015, consultaranse os datos necesarios para o tratamento desta
declaración. En concreto, e para esta declaración:
a) Información de estar ao corrente de pago coa Seguridade Social
b) Información de estar ao corrente de pago coa Axencia Tributaria (AEAT)
c) Información de estar ao corrente de pago coa Axencia Tributaria da Comunidade
Autónoma de Galicia,
confirme o seu consentimiento á consulta marcando a siguiente casilla.
Autorizo a consulta dos datos consignados nesta declaración.
6°.- Que se cumpriu coa obriga prevista nas bases reguladoras de facer constar a colaboración
do Concello de Neda en toda a información que se fixo sobre os investimentos e/ou actividades
culturais ou deportivas directamente relacionadas coa actuación subvencionada.

E para que conste, ós efectos de xustificación e cobro da subvención referida, expídese a
presente certificación, de Orde eco Prace do Sr. Presidente, en ________________, a ___ de
___________do dous mil __.

