ANEXO V
CERTIFICADO DE SECRETARÍA (CONTA XUSTIFICATIVA)
SA463G - SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE PREVENCIÓN DE CONDUTAS ADICTIVAS PROMOVIDOS POR
CONCELLOS, MANCOMUNIDADES DE CONCELLOS OU AGRUPACIÓNS DE CONCELLOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

DATOS DA PERSOA TITULAR DA SECRETARÍA DA ENTIDADE SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN
CONCELLO, MANCOMUNIDADE OU AGRUPACIÓN

CÓDIGO DO EXPEDIENTE

CERTIFICA
Que con data

, por acordo do órgano competente

(alcaldía/presidencia/xunta de

goberno/outros), aprobouse a conta xustificativa da subvención concedida a esta entidade ao abeiro da Orde do 16 de setembro de 2019 pola que
se aproban as bases reguladoras para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidas por concellos,
mancomunidades de concellos ou agrupacións de concellos, na que consta que:
1. Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.
2. Que os gastos totais soportados por esta entidade imputables á actuación subvencionada son os que se relacionan a seguir:

Acredor

Dirección Xeral de Saúde Pública

Concepto de gasto

Número de
factura

Importe

Data de
emisión

Data de
recoñecemento
da obriga

Porcentaxe do
gasto
imputado á
subvención

ANEXO V
(continuación)

CERTIFICA
3. Que os gastos de persoal aplicados á execución do proxecto subvencionado son os que se detallan a seguir:

Nome e apelidos

Período de
liquidación

Concepto

IRPF

Cota da
Porcentaxe
Seguridade Social Líquido que se do gasto
á conta da
vai percibir imputado á
entidade
subvención

4. Que, segundo o informe da intervención municipal, se tomou razón en contabilidade do gasto correspondente á execución do proxecto
subvencionado.
5. Que se deu cumprimento ao establecido no artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, solicitando tres orzamentos
a diferentes provedores no caso de resultar obrigatorio conforme o citado artigo.

SINATURA DA PERSOA QUE CERTIFICA E VISTO E PRACE DO/DA ALCALDE/SA DA ENTIDADE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Saúde Pública

de

de

