ANEXO IV

CONTA XUSTIFICATIVA
ED601A - AXUDAS DESTINADAS AO COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS DE COMEDOR ESCOLAR XESTIONADOS POLAS ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DO ALUMNADO DOS
CENTROS PÚBLICOS NON UNIVERSITARIOS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

CENTRO ESCOLAR DE QUE DEPENDE

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE

I. USUARIOS DO SERVIZO
I.a) Usuarios da comida do mediodía
Meses (indíquese o número de usuarios reais)

Tipo de usuario

Setembro

Outubro Novembro Decembro

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Suma
Prezo
usuarios menú/día

Fixos (5 días/semana)
Descontinuos (4 días/semana)
Descontinuos (3 días/semana)
Descontinuos (2 días/semana)
Descontinuos (1 día/semana)
Eventuais (días soltos)
I.b) Usuarios por nivel educativo
Educación infantil

Educación primaria

Educación secundaria

II.1. GASTOS1
II.1.1. Gastos de comedor (cátering ou materias primas e outros)
PERCEPTOR

NIF

Nº FACTURA

FORMA DE
PAGAMENTO

II.1.1. Total gastos comedor

IMPORTE PAGADO

ANEXO IV
(continuación)

II.1. GASTOS1 (continuación)
II.1.2. Gastos vixilancia
PERCEPTOR

NIF

Nº FACTURA

FORMA DE
PAGAMENTO

IMPORTE PAGADO

II.1.2. Total gastos vixilancia
II.1.3. Gastos de desenvolvemento de programas de promoción da saúde e habilidades persoais
PERCEPTOR

NIF

Nº FACTURA

FORMA DE
PAGAMENTO

IMPORTE PAGADO

II.1.3. Total gastos programas
II.1.4. Póliza de seguro*
PERCEPTOR

NIF

Nº FACTURA

FORMA DE
PAGAMENTO

IMPORTE PAGADO

II.1.4. Total póliza de seguro
* Xúntase un informe ou declaración da empresa aseguradora en que se especifique a porcentaxe da póliza directamente vinculada á prestación do servizo de
comedor escolar

TOTAL GASTOS (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )
1 Co presente anexo xuntaranse os orixinais ou as copias compulsadas dos xustificantes dos pagamentos efectivos das facturas. En particular:
- Se os gastos derivan dunha relación laboral, deberá xuntarse a nómina e o xustificante do seu pagamento así como acreditar o pagamento das retencións
efectuadas en cumprimento da normativa aplicable do IRPF e do aboamento das cotizacións da Seguridade Social.
- Se os gastos derivan da relación contractual cunha entidade ou autónomo/a, deberán xuntarse as facturas e os xustificantes de pagamento.
Os xustificantes de pagamento poderán consistir na acreditación mediante extracto bancario da transferencia bancaria realizada ou do cheque nominativo
emitido ou, no caso de ter pagado en metálico, deberá achegarse un xustificante do prestador do servizo aboado ou unha certificación deste de ter recibido
o importe relacionado neste anexo.

ANEXO IV
(continuación)

II.2. INGRESOS
IMPORTE
CONCEDIDO

TIPO DE INGRESO

DATA DE
CONCESIÓN

DATA DE
INGRESO

IMPORTE
INGRESADO

II.2.1. Axudas concello*
II.2.2. Axudas Xunta de Galicia (doutras consellerías)*
II.2.3. Outras axudas*
II.2.4. Fondos propios ANPA/FEDERACIÓN/CONFEDERACIÓN
II.2.5. Achegas dos usuarios
Achegas dos usuarios fixos
Achegas dos usuarios descontinuos
Achegas dos usuarios eventuais
II.2.5. Total achegas dos usuarios
TOTAL INGRESOS (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)
* No caso de ter concedida algunha axuda para a mesma finalidade, deberá xuntar con este anexo un orixinal ou copia da resolución ou comunicación de
concesión ou unha certificación do órgano concedente.

III. DECLARACIÓNS
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE que os datos que a continuación se declaran son certos, coincidentes cos rexistros contables que
permanecen en poder da ANPA/FEDERACIÓN/CONFEDERACIÓN á disposición da Consellería de Facenda e da Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia ou de calquera órgano de control que proceda.
No caso de ter contratado o servizo da comida ao mediodía cunha entidade, empresa ou autónomo/a provedor.
Que o servizo de comedor escolar é directamente aboado de forma total ou parcial polos usuarios á entidade, empresa ou autónomo/a
provedor (neste caso deberá achegarse xunto con este anexo unha declaración do provedor ao cal se lle encomendaron os servizos que
inclúa os gastos derivados da prestación e que están realmente aboados, especificando o importe total e, desagregados por meses, os
importes, o número de usuarios e os menús servidos, así como o centro escolar a que corresponden).
Que a ANPA/FEDERACIÓN/CONFEDERACIÓN é a encargada de aboar de forma total ou parcial o servizo á entidade, empresa ou
autónomo/a provedor.
Declara que:
1. A entidade que representa xestionou o comedor escolar do centro/s escolar/es correspondentes durante o período obxecto desta subvención.
2. A entidade que representa non se atopa incursa en ningunha das circunstancias nin prohibicións a que se refiren e enumeran o artigo 13 da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, polo que non
existe obstáculo que impida que poida resultar beneficiaria das axudas convocadas, estando ao día no pagamento de obrigas por reintegro
de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de
subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.
3. A entidade que representa está ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e de Seguridade Social, así como que non ten
débedas coa Comunidade Autónoma de Galicia.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral Técnica

de

de

