ANEXO V

SOLICITUDE DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Beneficiario/a dunha subvención concedida ao abeiro da Resolución do 4 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos para o apoio, promoción e difusión das festas declaradas de
interese turístico de Galicia, e se convocan para o ano 2018,

PRESENTA
A seguinte documentación para xustificación do investimento subvencionado de acordo co establecido no artigo 16 da antedita resolución:
Conta xustificativa conforme os artigos 8 e 9 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, que deberá conter:
- Certificación da intervención ou do órgano que teña atribuídas as facultades de control da toma de razón en contabilidade e do
cumprimento da finalidade para a que foi concedida
- Certificación expedida pola secretaría da entidade local, co visto e prace do/da alcalde/sa ou presiente/a, na cal conste de forma
detallada:
1. O cumprimento da finalidade da subvención
2. Os distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados pola entidade beneficiaria imputables á actuación
subvencionada 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
Memoria descritiva das accións realizadas á cal se achegan carteis, folletos ou outra documentación que xustifica o cumprimento da
actividade subvencionada, e que inclúe a publicidade a que se fai referencia no artigo 14, alíneas g) e h), das bases reguladoras
Documento subscrito polos concellos agrupados que regule a relación entre eles no que respecta á subvención, no caso de agrupacións
previstas no artigo 3.1 destas bases
Anexo III: modelo de declaracións

SOLICITA
Que se proceda ao pagamento da subvención concedida.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

