ANEXO III

SOLICITUDE DE PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN
CT211B - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA, PARA O EQUIPAMENTO E MELLORA DAS INSTALACIÓNS E LOCAIS UTILIZADOS
PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

SOLICITA
Que se proceda ao pago da subvención concedida.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiaran o proxecto subvencionado procedentes das distintas administracións
públicas competentes ou outros entes públicos e o compromiso de comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña a partir
da data desta declaración
Conta xustificativa conforme os artigos 8 e 10 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións a
entidades locais, que deberá conter:
- Certificación emitida e asinada electronicamente pola secretaría da entidade local beneficiaria ou da entidade local representante, no
caso de agrupación ou asociación de concellos, en que se faga constar:
· O acordo de aprobación polo órgano competente da entidade beneficiaria dos distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos
totais soportados pola entidade beneficiaria imputables ao proxecto subvencionado coa seguinte relación: identificación do/da
acredor/a, número de factura ou documento equivalente, importe, data de emisión e data de recoñecemento da obriga polo órgano
competente
. O cumprimento da finalidade da subvención
. Que, segundo o informe da intervención municipal, se tomou razón en contabilidade, na fase de recoñecemento da obriga, dos gastos
correspondentes á execución do proxecto subvencionado
. Que na tramitación e contratación das obras e/ou equipamentos se cumpriu a normativa de aplicación no ámbito local e,
especificamente, a que rexe a contratación do sector público
- Os documentos acreditativos dos gastos realizados con medios ou recursos propios
- De ser o caso, os tres orzamentos que se exixen en aplicación do artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Resolución de adxudicación da obra ou equipamento realizado. No caso de ter solicitado varias ofertas, deberá quedar acreditado que a
elección recaeu na proposta economicamente máis vantaxosa; no caso contrario, deberán achegar unha memoria na que se xustifique
expresamente a elección
Memoria detallada sobre a actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, asinada polo/a
representante da entidade local, na cal se indicarán como mínimo:
- Actuacións realizadas
- Resultados obtidos
- Porcentaxe de autofinanciamento para o proxecto subvencionado
- Reportaxe fotográfica do local onde se efectuaron as actuacións, tomadas antes, durante e con posterioridade á súa realización
- Fotografías do cartel que publicite o cofinanciamento para o proxecto subvencionado
- Memoria de aforro real de custos (no caso de agrupación ou asociación de concellos)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Cultura

de

de

