DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACHEGAR:

Instancia
Memoria da actividade
Declaración das subvencións ou axudas obtidas
Declaración dos gastos da actividade
Anexo 1 Relación clasificada dos gastos realizados, que inclúa o custo total da actividade.
Facturas orixinais ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico
mercantil ou con eficacia administrativa, como mínimo ata o importe da subvención
concedida.
Declaración xurada: realización na súa totalidade da actividade, non ser debedor por
resolución de procedencia de reintegro, se é o caso, asume o IVE.
Declaración xurada de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias.
Certificación bancaria da entidade, con data actual.

Deportes:
Carmen 982 260 263 carmen.culturaedeporte@deputacionlugo.org
Fax 982 260 269

San Marcos, 8 – 27001 Lugo – Tel.: 982 260 000 – Fax: 982 260 195
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DEPORTES
INSTANCIA PARA CONTA XUSTIFICATIVA

D./D.ª____________________________________________________________, maior de idade, con DNI __________,
con domicilio para os efectos de notificación en ________________________________________________________,
teléfonos

______________________,

na

____________________________________,
_______________________________________

miña
con

condición
CIF

de

representante

________________,

localidade

da

domicilio

___________________

entidade
social

e

en

concello

de________________________(Lugo), e e-mail__________________
EXPOÑO:
Que a entidade que represento participou no concurso de subvencións de carácter deportivo, cuxa solicitude de
subvención ten o número de expediente _______.
Que a actividade realizada pola entidade que represento foi subvencionada pola Excma. Deputación Provincial de Lugo
cun total de _______. €, segundo o acordo da Xunta de Goberno do 25 de novembro de 2016, polo que se resolve o
concurso convocado, mediante o anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 196, do venres 26 de agosto
de 2016, para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo, ano 2016.
SOLICITO:
Que sexa admitida a documentación que achego como conta xustificativa da subvención concedida pola Excma.
Deputación Provincial de Lugo.

______________, ____________ de ______________ de 201__

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
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MODELO MEMORIA EVENTO DEPORTIVO
D./D.ª _______________________________________ con DNI _____________.. con domicilio para os efectos de
notificación en ___________________ e teléfono/s _______ na condición de representante da entidade
__________________.. con CIF ____________

DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:

Que a entidade que represento desenvolveu a actividade subvencionada segundo a seguinte memoria explicativa:

DENOMINACIÓN ACTIVIDADE

DESCRICIÓN XERAL
CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN DA ACTIVIDADE

Nº BENEFICIARIOS DA ACTIVIDADE
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OBXECTIVOS

INCIDENCIAS EXISTENTES

NIVEL DE LOGRO DE OBXECTIVOS

PECHE ORZAMENTARIO
CUSTO TOTAL DA ACTUACIÓN (SUMA (custo total)*)

MELLORAS QUE SE FORMULAN
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DOCUMENTOS PUBLICITARIOS DA ACTIVIDADE

Para que conste, co fin de xustificar a subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de Lugo á entidade que
represento; mediante o acordo da Xunta de Goberno do 25 de novembro de 2016, polo que se resolve o concurso
convocado, mediante o anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 196, do venres 26 de agosto de 2016,
para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo, ano 2016; asino esta
declaración.

____________, _________de ________________ de 201__

O representante
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DECLARACIÓN DAS SUBVENCIÓNS/AXUDAS OU PATROCINIOS OBTIDOS
D. / D.ª _________________________________________________, con DNI__________, con domicilio
efectos

de

notificación

para os

en__________________________________________

_____________________________________________________________________
teléfono/s_____________________________________,

na

miña

e

condición

de

representante

da

entidade________________________________________, con CIF__________________.,
DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:
Que a actividade para cuxa realización a Excma. Deputación Provincial de Lugo lle concedeu unha subvención á
entidade que represento; segundo o acordo da Xunta de Goberno do 25 de novembro de 2016, polo que se resolve o
concurso convocado, mediante o anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 196, do venres 26 de agosto
de 2016, para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo, ano 2016, foi
financiada ademais con:
Ningunha outra axuda ou subvención doutras administracións públicas, entes públicos ou entidades privadas.
Outra/s axuda/s ou subvención/s doutras administracións públicas, entes públicos ou entidades privadas, tal
como figura na seguinte relación detallada das subvencións e axudas obtidas para este obxecto ou actividade.
RELACIÓN DETALLADA
CONCEPTO (marque cunha cruz “X”)
AXUDA
SUBVENCIÓN

PROCEDENCIA

IMPORTE
€
€
€

TOTAL AXUDAS OU SUBVENCIÓNS

€

Outros patrocinios sen achegas económicas doutras administracións públicas, entes públicos ou entidades
privadas, tal como figura na seguinte relación detallada dos patrocinios (sen achegas económicas) obtidos para o
mesmo obxecto ou actividade
RELACIÓN DETALLADA
PATROCINIO DE

EN CONCEPTO DE

Para que conste para os efectos oportunos, asino esta declaración

_________.,___ de _______. de 201__
O/A representante
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DECLARACIÓN DOS GASTOS DA ACTIVIDADE
D. / D.ª _________________________________________________ na condición de representante da entidade
__________________________ con CIF ____________ e domicilio social no concello de __________________

DECLARO:

-

Que o custo total da actividade subvencionada soportado pola entidade para cuxa realización a Excma.
Deputación Provincial de Lugo lle concedeu unha subvención, segundo o acordo da Xunta de Goberno do 25
de novembro de 2016, polo que se resolve o concurso convocado, mediante o anuncio publicado no Boletín
Oficial da Provincia núm. 196, do venres 26 de agosto de 2016, para a concesión de subvencións destinadas a
entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo, ano 2016, ascendeu ao seguinte importe:
FINANCIAMENTO

IMPORTE

Subvención concedida pola Deputación de Lugo

€

Subvencións doutras Administracións

€

Outras fontes de financiamento

€

Fondos propios (____ % do custo total)

€

SUMA (custo total)*

-

€

Acompáñase o anexo nº1 de relación clasificada dos gastos realizados da actividade subvencionada.

E para que conste, aos efectos oportunos, asino esta declaración.

_________.,___ de _______. de 201___

O/A representante
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ANEXO 1 EVENTO DEPORTIVO
RELACIÓN CLASIFICADA DOS GASTOS REALIZADOS
(GASTOS DE PERSOAL, PREMIOS E TROFEOS, GASTOS DE MEDIOS E MATERIAIS TÉCNICOS, PRIMAS DE SEGUROS, GASTOS DE PUBLICIDADE DO EVENTO E REDES SOCIAIS)

TIPO DE
DOCUMENTO E
NÚM.

CONCEPTO
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ACREEDOR

CIF

DATA EMISION
DOCUMENTO

IMPORTE

DATA PAGAMENTO
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SUMA (custo
total)*

En ______________, a __ de _____________ 201__

Asdo.
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DECLARACIÓN XURADA

D./D.ª ________________________________________________________, con DNI _____________________., con
domicilio para os efectos de notificación en _______________________________________________________, e
teléfono/s

_______________________________________,

na

condición

de

representante

da

entidade

___________________________________, con CIF_______________,

DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:

-

Que a entidade que represento desenvolveu a actividade subvencionada na súa totalidade cumprindo as
condicións que orixinaron a concesión da subvención, e tal como se especifica na memoria explicativa.

-

Que a entidade que represento non é debedora por resolución de procedencia de reintegro.

-

Que a entidade que represento:
Si asumiu o custo do imposto sobre o valor engadido (IVE), por non ter a posibilidade de compensalo
ou recuperalo.
Non asumiu o custo do imposto sobre o valor engadido (IVE).

Para que conste, co fin de xustificar a subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de Lugo á entidade que
represento; mediante o acordo da Xunta de Goberno do 25 de novembro de 2016, polo que se resolve o concurso
convocado, mediante o anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 196, do venres 26 de agosto de 2016,
para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo, ano 2016; asino esta
declaración.

_________., ___ de _______. de 201__

O/A representante
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DECLARACIÓN XURADA: CORRENTE OBRIGAS TRIBUTARIAS

D./D.ª ____________________________________________, con DNI _____________________., con domicilio para os
efectos

de

notificación

en

_______________________________________________________,

_______________________________________.,

na

condición

de

representante

e

teléfono/s

da

entidade

___________________________________.., con CIF_______________,
DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:
-

Que a entidade a que represento está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa Axencia
Tributaria Estatal, a Facenda Autonómica, a Deputación Provincial de Lugo e a Seguridade Social.

Para que conste, co fin de xustificar a subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de Lugo á entidade que
represento; mediante o acordo da Xunta de Goberno do 25 de novembro de 2016, polo que se resolve o concurso
convocado, mediante o anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 196, do venres 26 de agosto de 2016,
para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo, ano 2016; asino esta
declaración.

_________.,___ de _______. de 201__

O/A representante
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