ANEXO V

SOLICITUDE DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN (CATEGORÍA 2ª)
TU501C - SUBVENCIÓNS A XEODESTINOS DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS PARA A DINAMIZACIÓN TURÍSTICA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

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 NO CASO DOUTRAS ENTIDADES
Conta xustificativa de acordo co disposto no artigo 28 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, e o artigo 48 do Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, para o que a entidade deberá presentar:
- Relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identificación do acredor e do documento, o seu importe, data de
emisión e, no seu caso, data de pagamento.
- Facturas, orixinais ou copias compulsadas, correspondentes á execución das actividades obxecto do convenio.
- Transferencias bancarias ou documentos acreditativos dos pagos realizados, orixinal ou copia compulsada, correspondentes á execución
do obxecto do convenio.
- Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada con indicación do importe e a súa
procedencia.
- De ser o caso, os tres orzamentos que se requiren en aplicación do artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Unha memoria descritiva das accións realizadas para as que foi concedida a axuda á que se xuntarán os carteis, folletos, fotografías ou
calquera outra documentación que xustifique o cumprimento da actividade subvencionada, esta documentación deberá incluír
necesariamente a publicidade á que se fai referencia no artigo 21, apartado g) destas bases reguladoras.
Anexo VI: modelo de declaracións. No caso de agrupación de concellos estas declaracións emitiranse con base ás emitidas polos respectivos
representantes de cada un dos concellos que a integran.
Copia do contrato de traballo e parte de alta na seguridade social do técnico/a en turismo dedicado ao seguimento e coordinación das
actuacións obxecto da subvención.
Copia da titulación do técnico/a en turismo dedicado ao seguimento e coordinación das actuacións obxecto da subvención.
SOLICITA:
Que se proceda ao pagamento da subvención concedida.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

