ANEXO V

SOLICITUDE DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN
TU300A - SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE DINAMIZACIÓN DO XACOBEO 2021, O TEU XACOBEO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
PARA A LIÑA 1:
Conta xustificativa conforme os artigos 8 e 10 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, que inclúe:
- Certificación da intervención ou do órgano que teña atribuídas as facultades de control da toma de razón en contabilidade e do
cumprimento da finalidade para a que foi concedida.
- Certificación expedida pola Secretaría da entidade local, co visto e prace do/a alcalde/sa ou presidente/a, na que conste de forma
detallada:
1. O cumprimento da finalidade da subvención .
2. Os distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados pola entidade beneficiaria imputables á actuación
subvencionada coa seguinte relación: identificación do/da acreedor/a, número de factura ou documento equivalente, certificación da
obra, importe, data de emisión e data de recoñecemento da obriga polo órgano competente.
3. Os documentos acreditativos dos gastos realizados con medios ou recursos propios e a indicación,se é o caso, dos criterios de
repartición dos custos xerais e/ou indirectos incorporados na relación a que se fai referencia na alínea 2.
4. Unha relación detallada doutras ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada con indicación do importe e a súa
procedencia.
5. Os tres orzamentos que se esixen en aplicación do artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se é o caso.
Anexo VII: Modelo de declaracións.
Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actuacións
realizadas. Deberá incluír fotos ilustrativas da execución da actividade ou proxecto efectuado, da inclusión da marca Xacobeo 2021,
soportes publicitarios da actividade ou proxecto (folletos, páxina web, etc).
PARA AS LIÑAS 2 E 3:
Facturas ou outros documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa (p.e: escritura
pública de adquisición de inmoble, contratos, libros contables, etc ), entendendo por tal calquera documento presentado para xustificar que
a contabilidade reflicte a imaxe fiel da realidade.
Xustificantes bancarios do pago polo beneficiario (extractos ou certificacións bancarias) debidamente identificados e que se achegarán xunto
con cada factura Nos xustificantes de pago constará o número da factura obxecto de pago, a identificación do beneficiario que paga e do
destinatario do pago, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura.
Anexo VI: modelo de declaracións.
Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actuacións
realizadas. Deberá incluír fotos ilustrativas da execución da actividade ou proxecto efectuado, da inclusión da marca Xacobeo 2021 nos
soportes publicitarios da actividade ou proxecto (folletos, páxina web, etc.).
Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada con indicación do importe e a súa
procedencia.
Os tres orzamentos que se exixen en aplicación do artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se é o caso.

SOLICITA
Que se proceda ao pagamento da subvención concedida ou da parte proporcional de conformidade co investimento xustificado.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

