ANEXO V

SOLICITUDE DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Beneficiario/a dun premio concedida ao abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos Premios “Galicia Parabéns” e se procede á súa convocatoria para os anos 2017 e 2018.

PRESENTO a seguinte documentación para a xustificación do investimento subvencionado de acordo co establecido no artigo 14 da antedita
resolución:
Conta xustificativa: conforme os artigos 8 e 10 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas
subvencións ás entidades locais galegas, que incorporará:
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/a alcalde/alcaldesa, relativa á aprobación polo
órgano competente da conta xustificativa da subvención, en que se faga constar, como mínimo, 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,
certificación da obra, importe, data de emisión e data de recoñecemento da obriga polo órgano competente.
Certificado de tasador/a independente debidamente acreditado/a e inscrito/a no correspondente rexistro oficial, no caso de
adquisión de bens inmobles.
Os documentos acreditativos dos gastos realizados con medios ou recursos propios e a indicación, se é o caso, dos criterios de
repartición dos custos xerais e/ou indirectos incorporados na relación a que se fai referencia no número 2.
Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada con indicación do importe e a
súa procedencia.
Se é 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.
Anexo III: modelo de declaracións.
Certificación bancaria do número de conta para facilitar o ingreso do premio.
Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades
realizadas.

SOLICITO
Que se proceda ao pagamento da subvención concedida.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

