XUSTIFICACIÓN
SUBVENCIÓNS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS NO EIDO DO AUTOMOBILISMO PARA A
ACTIVIDADE COMPETITIVA (RALLYES DE ASFALTO, TERRA E MONTAÑA) DA PROVINCIA DE LUGO,
NA ANUALIDADE 2016

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACHEGAR:
Instancia
As xustificacións de aboamento das subvencións presentaranse na área de xestión correspondente coa seguinte
documentación:
-

Memoria de actuación xustificativa e custo total da actuación realizada sobre o cumprimento das condicións que
orixinaron a concesión da subvención explicitando a duración da actividade, e o nivel de logros acadados.

-

Memoria económica xustificativa do custo da actuación realizada, que conterá:
1.
2.
3.

Declaración do custo total da actividade subvencionada, indicando os importes de financiamento.
Relación clasificada dos gastos da actuación subvencionada (custo total da actividade), con identificación do acredor
e documento, importe, data de emisión e data de pago.
Facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa,
como mínimo até o importe da subvención concedida. Os documentos acreditativos dos gastos que se acompañen
terán que ser orixinais, podendo ser devoltos ao beneficiario da subvención, se así o solicita, unha vez seladas
(“estampilladas”) polo órgano xestor.

4.

Acreditación do pago das facturas ou documentos anteriores.
O pagamento das facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con
eficacia administrativa, deberá realizarse antes do remate do prazo de xustificación da presente subvención,
tendo en conta que segundo o establecido no artigo 7 da Lei 7/2012, de 29 de outubro, de modificación da
normativa tributaria e orzamentaria e de adecuación da normativa financeira para a intensificación das
actuacións na prevención e loita contra a fraude, non poderán pagarse en efectivo as operacións, nas que
algunha das partes intervenientes actúe en calidade de empresario ou profesional cun importe igual ou
superior a 2.500,00 euros ou o seu contravalor en moeda estranxeira. A efectos do cálculo da contía sinalada,
sumaranse os importes de todas as operacións ou pagos en que se puido fraccionar a entrega de bens ou a
prestación de servizos. Entenderase por efectivo os medios de pago definidos no artigo 34.2 da Lei 10/2010, de
28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e da financiación do terrorismo, isto é, o papel moeda e a
moeda metálica, nacionais ou estranxeiros; os cheques bancarios ao portador denominados en calquera moeda
e calquera outro medio físico, incluídos os electrónicos, concibido para ser utilizado como medio de pago ao
portador.
Cando unha factura ou documento de valor probatorio equivalente se pague en efectivo deberá constar na
mesma a expresión “Recibín en efectivo en data …………….”, asinada polo receptor con identificación do mesmo
(N.I.F., nome e apelidos).

5.

6.

Declaración responsable do beneficiario de que, a actividade obxecto da subvención ou axuda económica, foi
realizada na súa totalidade co cumprimento das condicións que motivaron a súa concesión, segundo o modelo
normalizado.
Declaración responsable do beneficiario dos datos da relación detallada das subvencións/ axudas ou patrocinios (sen
achega económica) obtidos doutras administracións públicas ou PILOTOS privadas para o mesmo obxecto ou
actividade ou, se é o caso, declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para o mesmo obxecto ou
actividade, segundo o modelo normalizado.
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*Certificados de estaren ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias (Axencia Tributaria Estatal,
Facenda autonómica e Servizo de Recadación Provincial) ou fronte á Seguridade Social. Non en tanto, a Deputación
poderá solicitar estes certificados, se así o considera, aos organismos correspondentes. Para estes efectos os beneficiarios
poderán acompañar autorización do representante da Pilotos para que a Deputación poida solicitar estas certificacións
fronte aos citados organismos, segundo o modelo normalizado, agás o certificado da Seguridade Social que deberá ser
presentado pola Pilotos beneficiaria. Non obstante, se é o caso, terase en conta o artigo 24.4 do R.D. 887/2006, de 21 de
xullo polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, segundo o cal poderán
acollerse á simplificación da acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social aquelas
subvencións nas que a súa contía a outorgar a cada beneficiario non supere na convocatoria o importe de 3.000 euros.
Para esta situación, deberase achegar e presentar unha declaración responsable, (segundo o modelo normalizado) que
substituirá á presentación das certificacións previstas no artigo 22 do mencionado Real Decreto.
* Declaración responsable do beneficiario de non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro, segundo o
modelo normalizado.
-

Documento emitido pola Pilotos bancaria, no que se indique o numero de conta na que se procederá, no seu caso, ao
abono da correspondente subvención.

-

Acreditación, se é o caso, coa achega dos documentos necesarios, de que a imaxe corporativa da Área de Deportes da
Deputación Provincial de Lugo se inseriu na publicidade da actividade ou comportamento.

-

* No caso do anticipo e, se fose o caso de non executarse a totalidade da cantidade aboada en concepto de anticipo,
presentarase documentación xustificativa do reintegro da parte non executada na conta da Deputación: 2080-0163-853110000423. De non cumprirse esta obrigación procederá o reintegro da cantidade percibida e non executada e a
esixencia do xuro de mora correspondente dende o momento do pagamento da achega ata a data na que se acorde a
procedencia do reintegro.

-

No seu caso, declaración responsable de que os gastos de combustible de vehículo de titularidade acreditada do
solicitante, foron utilizados expresamente para o transporte dos elementos ou aparellos imprescindíbeis para a práctica da
correspondente disciplina deportiva.

O aboamento da subvención, unha vez aprobada a documentación xustificativa desta, será efectuada mediante transferencia
bancaria á conta sinalada polo solicitante. Non se procederá ao seu aboamento se o solicitante non está ao corrente no
cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á seguridade social, ou sexa debedor por resolución de procedencia de
reintegro.

Deportes:
Rafa Carbonell 982260049 rcm@deputacionlugo.org
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DEPORTES
SUBVENCIÓNS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS NO EIDO DO AUTOMOBILISMO PARA A ACTIVIDADE
COMPETITIVA (RALLYS DE ASFALTO, TERRA E MONTAÑA) DA PROVINCIA DE LUGO, NA ANUALIDADE 2016.
INSTANCIA PARA CONTA XUSTIFICATIVA
D./D.ª____________________________________________________________, maior de idade, con DNI
__________,

con

domicilio

para

os

efectos

de

notificación

en

________________________________________________________, teléfonos ____________, e correo
electrónico____________________________________, na miña condición de BENEFICIARIO/A,
EXPOÑO:
Que participei no concurso de subvencións para deportistas individuais no eido do automobilismo para a
actividade competitiva (rallys de asfalto, terra e montaña) da provincia de Lugo, na anualidade 2016, cuxa
solicitude de subvención ten o número de expediente _______.
Que a actividade realizada polo que subscribe, foi subvencionada pola Excma. Deputación Provincial de Lugo
cun total de _______ €, segundo o acordo da Xunta de Goberno celebrada o 29 de decembro de 2016, que
resolve o concurso convocado, mediante o extracto publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 278 do
sábado,3 de decembro de 2016, para a concesión de subvencións para deportistas individuais no eido do
automobilismo para a actividade competitiva (rallys de asfalto, terra e montaña) da provincia de Lugo, na
anualidade 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 ACTIVIDADE
SUBVENCIÓNS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS NO EIDO DO AUTOMOBILISMO PARA A ACTIVIDADE
COMPETITIVA (RALLYS DE ASFALTO, TERRA E MONTAÑA) DA PROVINCIA DE LUGO, NA ANUALIDADE 2016

D./D.ª _______________________________________ con DNI ________________ con domicilio para os
efectos de notificación en _______________________________________________e teléfono/s _______, na
miña condición de beneficiario/a

DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:

Que desenvolvín a actividade subvencionada segundo a seguinte memoria explicativa:

DENOMINACIÓN ACTIVIDADE (publicación do BOP)

DESCRICIÓN XERAL
CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN DA ACTIVIDADE

OBXECTIVOS

San Marcos, 8 – 27001 Lugo – Tel.: 982 260 000 – Fax: 982 260 195

www.deputacionlugo.org

INCIDENCIAS EXISTENTES

NIVEL DE LOGRO DE OBXECTIVOS

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

MELLORAS QUE SE FORMULAN

DOCUMENTOS PUBLICITARIOS DA ACTIVIDADE
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Para que conste, co fin de xustificar a subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de Lugo a
quen subscribe, ; mediante o acordo da Xunta de Goberno celebrada o 29 de decembro de 2016, que
resolve o concurso convocado, mediante o extracto publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 278 do
sábado,3 de decembro de 2016, para a concesión de subvencións para deportistas individuais no eido do
automobilismo para a actividade competitiva (rallys de asfalto, terra e montaña) da provincia de Lugo, na
anualidade 2016.

____________, _____de ________________ de 201__

Asinado,
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DECLARACIÓN DAS SUBVENCIÓNS/AXUDAS OU PATROCINIOS OBTIDOS
D./D.ª _________________________________________________, con DNI______________, con domicilio para os
efectos

de

notificación

en__________________________________________

__________________________e

teléfono/s____________________, na miña condición de beneficiario/a ,
DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:
Que a actividade para cuxa realización a Excma. Deputación Provincial de Lugo lle concedeu unha subvención; segundo
o acordo da Xunta de Goberno celebrada o 29 de decembro de 2016, que resolve o concurso convocado, mediante o
extracto publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 278 do sábado,3 de decembro de 2016, para a concesión de
subvencións para deportistas individuais no eido do automobilismo para a actividade competitiva (rallys de asfalto,
terra e montaña) da provincia de Lugo, na anualidade 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__

Asinado,
San Marcos, 8 – 27001 Lugo – Tel.: 982 260 000 – Fax: 982 260 195

www.deputacionlugo.org

DECLARACIÓN DOS GASTOS DA ACTIVIDADE

D./D.ª _________________________________________________ CON DNI

____________ e domicilio

en……………………………………………………………………………………………….. concello de __________________

DECLARO:

-

Que o custo total da actividade subvencionada soportado polo que subscribe para cuxa realización a
Excma. Deputación Provincial de Lugo lle concedeu unha subvención, segundo o acordo da Xunta de
Goberno celebrada o 29 de decembro de 2016, que resolve o concurso convocado, mediante o
extracto publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 278 do sábado,3 de decembro de 2016, para
a concesión de subvencións para deportistas individuais no eido do automobilismo para a
actividade competitiva (rallys de asfalto, terra e montaña) da provincia de Lugo, na anualidade 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, para os efectos oportunos, asino esta declaración.

_________,___ de _______ de 201___
Asinado,
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ANEXO 1 ACTIVIDADE DEPORTIVA
RELACIÓN CLASIFICADA DOS GASTOS REALIZADOS
SUBVENCIÓNS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS NO EIDO DO AUTOMOBILISMO PARA A ACTIVIDADE COMPETITIVA (RALLYS DE ASFALTO, TERRA E
MONTAÑA) DA PROVINCIA DE LUGO, NA ANUALIDADE 2016
(Gastos subvencionables detallados nas Bases da convocatoria)

TIPO DE
DOCUMENTO E
NÚM.

CONCEPTO
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ACREEDOR

CIF

DATA EMISION
DOCUMENTO
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IMPORTE

DATA
PAGAMENTO

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 ________________________,

DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:

-

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

-

Que non son debedor/a por resolución de procedencia de reintegro.

-

Que:
Si asumín o custo do imposto sobre o valor engadido (IVE), por non ter a posibilidade de
compensalo ou recuperalo.
Non asumín 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 ;
mediante o acordo da Xunta de Goberno celebrada o 29 de decembro de 2016, que resolve o concurso
convocado, mediante o extracto publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 278 do sábado,3 de
decembro de 2016, para a concesión de subvencións para deportistas individuais no eido do automobilismo
para a actividade competitiva (rallys de asfalto, terra e montaña) da provincia de Lugo, na anualidade 2016;
asino esta declaración.

_________, ___ de ___________ de 201__

Asinado,
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