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ANEXO II

2017-2018
XUSTIFICACIÓN DE AXUDAS ÁS ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO PARA O FOMENTO DO ASOCIACIONISMO E A CULTURA NAS ANUALIDADES


D/Dª. _____________________________________________________ con DNI _______________
Na súa calidade de representante da entidade  ____________________________________________
E ao efecto de xustificar a axuda concedida a esta entidade polo Concello de Malpica ó abeiro da Convocatoria de Axudas ás Entidades Sen Animo de Lucro para o Fomento do Asociacionismo e a Cultura para o fin que se relaciona _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________

xunto á presente a documentación que se relaciona:

1.- Memoria da actividade para a que se concede a axuda.
2.- Certificado das axudas recibidas doutras entidades públicas ou privadas.
3.- Certificación de ter cumprido a finalidade para a que se obtivo a axuda.
4.- Certificación de estar ó corrente das súas obrigas co Concello de Malpica, a Seguridade Social e Facenda.
5.- Copias orixinais ou compulsadas de Facturas por un importe igual ou superior a axuda concedida ou no seu caso ó total das axudas concedidas polo Concello de Malpica e outras entidades para a mesma finalidade.

MEMORIA DA ACTIVIDADE SUBVENCIONADA: (Unha por cada programa)
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Malpica de Bergantiños a ………....de .................................. de 2018.


Asdo.: O/A PRESIDENTE/A / REPRESENTANTE DA ASOCIACIÓN
D/Dª......................................................................................................... Presidente/a  / Secretario/a da Asociación: ................................................................................................. CIF: ....................................

CERTIFICO:

Que as facturas que se presentan no expediente de xustificación de gastos da subvención concedida polo Concello de Malpica, acreditan a realización dos mesmos e a súa afectación á finalidade para a que foi concedida a subvención.

Nº DE ORDE
Nº DE FACTURA
DATA
PERCEPTOR
CONCEPTO
IMPORTE
€




































Ó mesmo tempo certifícase que para o mesmo fin obtivéronse as axudas que se relacionan:

ENTIDADE

IMPORTE




TOTAL



Non se obtivo ningunha outra axuda destinada á mesma finalidade por parte doutra administración pública ou entidade privada.

Malpica de Bergantiños a ................de ……………………….......... de 2018.

Asdo.: O/A PRESIDENTE/A / SECRETARIO/A DA ASOCIACIÓN


D/Dª.____________________________________________________  Presidente/a ou Secretario/a da Asociación  __________________________________________________________________ ,


DECLARO BAIXO XURAMENTO:

	Que esta Asociación __________________________________________________________

1) Atópase ao corrente nas súas obrigas co Concello de Malpica de Bergantiños, coa Axencia Tributaria, coa Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.

2) Que se teñen realizado a/as actividade/es: _______________________________________
 __________________________________ para a/as que se obtivo a axuda.

3) Que non está incurso/a en circunstancias que supoñan a prohibición de percepción de subvención ou axudas públicas (artigo 13.2 LGS )

4) Que non se teñen modificado os datos presentados no Rexistro de Asociacións do concello (se non se aportaron outros novos). 



En Malpica de Bergantiños a _______de ____________________ de 2018.


			O/A PRESIDENTE/A / OU O/A SECRETARIO/A DA ASOCIACIÓN




			Asdo.:_________________________________



