ANEXO III

XUSTIFICACIÓN
PR954B - CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE E A AGRUPACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR PARA A PRÁCTICA E
O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DEPORTIVA EN IDADE ESCOLAR

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

NIF

SEGUNDO APELIDO

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

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos.
Solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMO AO QUE SE LLE SOLICITA

CONCEDIDA
SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

IMPORTE

2. Que a entidade non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións.
3. Que a entidade non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Que a entidade está 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, polo
que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Todas as persoas vinculadas á agrupación, con motivo do desenvolvemento do programa no curso en vigor que estean en contacto con
menores, están en posesión do certificado negativo do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais (en cumprimento do artigo 13 da Lei
orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, modificado pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do
sistema de protección á infancia e á adolescencia).
6. Se é o caso, as persoas ou entidades contratadas e/ou subcontratadas para as actividades subvencionadas non están vinculadas coa entidade,
de conformidade co artigo 27.7.d) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no seu regulamento de desenvolvemento.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, con indicación do total das actividades
realizadas, resultados obtidos e os datos e incidencias máis salientables habidos na súa execución (anexo V).
Relación clasificada dos gastos segundo o anexo IV.
Documentos xustificativos dos gastos.
Documentos xustificativos dos pagamentos.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data

,

Secretaría Xeral para o Deporte

de

de

