ANEXO II
XUSTIFICACIÓN
BS320A – PROGRAMA SERVIZO DE VOLUNTARIADO XUVENIL

DATOS DA PERSOA SECRETARIA DA ENTIDADE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

NIF

COMO PERSOA SECRETARIA DA ENTIDADE
CON DOMICILIO SOCIAL EN
NIF DA ENTIDADE

PERSOA REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

CARGO NA ENTIDADE

CERTIFICA:
Que en relación coa Orde pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no
programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.
PRIMEIRO: o orzamento total do proxecto indicado na solicitude inicial é de ___________________ €.
SEGUNDO: o importe total da subvención concedida ao abeiro desta orde pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado é o
seguinte:
IMPORTE TOTAL DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA:
IMPORTE EN CIFRAS ___________________ €.
IMPORTE EN LETRAS ____________________________________________________________________________ EUROS.
TERCEIRO: os fondos propios achegados pola entidade para o mesmo proxecto son os seguintes ___________________ €.
CUARTO: o conxunto de axudas solicitadas e/ou concedidas para o mesmo proxecto, procedentes das distintas administracións públicas ou
outros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, independentemente da concedida ao abeiro desta orde, son os seguintes:
ENTIDADE QUE CONCEDE

CANTIDADE
SOLICITADA €

CANTIDADE
CONCEDIDA €

Non percibimos ningunha outra axuda para o mesmo proxecto.
QUINTO: os gastos totais realizados e efectivamente pagados ___________________ €.
SEXTO: a entidade desenvolveu as seguintes actividades co gasto que se refire segundo o proxecto presentado na solicitude da subvención
indicada:
ACTIVIDADES:

ANEXO II
(continuación)

SÉTIMO: o importe da subvención concedida, dos fondos propios achegados e das subvencións percibidas doutras entidades para o mesmo
proxecto foron destinados á finalidade para a cal se concedeu a subvención.
DECLARACIÓN RESPONSABLE de que a entidade está ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e de
que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

SINATURA DA PERSOA SECRETARIA

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

de

de

