
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS
PARA A PROMOCIÓN DO DEPORTE FEMININO

NA TEMPADA 2016/2017

Anexo V
SOLICITUDE DE PAGO

Don/Dona______________________________________________  con  DNI
núm.______________________________________  en  calidade  de  secretaria/o  da  entidade
deportiva__________________________________________ con CIF______________________________

CERTIFICO
Que  a  actividade  deportiva  subvencionado  por  acordo  da  Xunta  de  Goberno  local  de
data ............................... realizouse nas condicións previstas e segundo as características que se declararon
na  solicitude  de  subvención,  o  que  se  acredita  coa  memoria  que  se  achega  e  coa  documentación
complementaria.

DECLARO
1. Que todos os datos que contén a presente MEMORIA XUSTIFICATIVA se axustan á realidade e cumpren
coas bases do programa de subvencións obxecto da solicitude.

2. Que o importe da subvención concedida foi de __________________€ e que a actividade que foi obxecto
da subvención foi executada na súa totalidade e o seu custo total foi de___________________________€

3. Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presentan aplicáronse á actividade subvencionada co
obxecto de promover o deporte feminino.

4. Que a entidade non percibiu ningún outro ingreso,  axuda nin subvención para o proxecto subvencionado
ou no caso contrario que as achegas obtidas non superaron o custe total do mesmo.

5. Que, a entidade está ao corrente das obrigas tributarias coa Axencia Tributaria, a Consellería de Facenda
da Xunta de Galicia, a Seguridade Social e o Concello de Vigo; non sendo debedora por resolución de
procedencia de reintegro e que foi practicada a pertinente retención do Imposto sobre a Renda das Persoas
Físicas  sobre  os  gastos  que  están  suxeitos  a  retención,  así  como que  esta  foi  declarada,  liquidada  e
ingresada na Axencia Estatal da Administración Tributaria (no caso de empregar os ditos xustificantes).

6.  Que autoriza ao servizo de Igualdade do Concello  de Vigo a comprobar  a situación de débedas da
entidade coa AEAT e co Concello de Vigo.

7. Que esta entidade ten solicitadas e/ou concedidas as seguintes subvencións para o desenvolvemento da
actividade subvencionada pola Concellería de Igualdade do Concello de Vigo

Organismo no que ten solicitada e/ou concedida a subvención Importe solicitado Importe concedido

€ €

€ €

8. Que, para os efectos que regula esta convocatoria a entidade está exenta de IVE □ e achega certificación

acreditativa da Axencia Tributaria ou, declara  non estar exenta de IVE □. 
SOLICITO
O pago da liquidación correspondente da axuda concedida.

Vigo, ______de ____________de 2017

Sinatura da/o secretaria/o Sinatura da/o presidenta/e Selo da entidade



SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS
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Anexo VI
BALANCE DE INGRESOS E GASTOS

BALANCE DE INGRESOS IMPORTE

Ingresos persoas asociadas                                            €

Ingresos patrocinios privados                      €

Concello de Vigo. Área................................................................................                                            €

Fundación Deporte Galego                                            €

Deputación de Pontevedra €

Outros ingresos, especificar.......................................................................... €

TOTAL INGRESOS €

BALANCE DE GASTOS IMPORTE

Gastos federativos (licencias e mutualidades)                                            €

Gastos material                      €

Gastos desprazamentos                                            €

Gastos alugueiro instalacións                                            €

Outros gastos, especificar.......................................................................... €

€

€

€

€

TOTAL GASTOS €

Vigo, ______de ____________de 2017

Sinatura da/o tesoureira/o

Nome completo:

.....................................................................

Sinatura da/o presidenta/e

Nome completo:

........................................................

Selo da entidade
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Anexo VII
RELACIÓN DE FACTURAS ORIXINAIS PRESENTADAS IMPUTÁBEIS Á AXUDA

CONCEDIDA-CONTA XUSTIFICATIVA

Nº de
orde

Nº factura
Data da
factura

Provedor/a
CIF/NIF

provedor/a Concepto Base impoñible IVE

Suma e segue...

TOTAL Base impoñible                                         € IVE                               €

Don/Dona___________________________________________DNI______________  tesoureira/o  da
entidade______________________________________________  con  CIF_____________________
certifica que as facturas que se detallan nesta conta xustificativa, cuxo importe ascende á cantidade de
___________________ € de base impoñible e ____________________________ corresponden ó IVE
dos  devanditos  documentos  ,  corresponden  a  gastos  vinculados  directamente  coa  actividade  de
fomento do deporte feminino subvencionada pola Concellería de Igualdade do Concello de Vigo.

Vigo, ______de ____________de 2017

Sinatura da/o tesoureira/o Sinatura da/o presidenta/e Selo da entidade

(Este anexo cubrirase tantas veces como sexan necesarias para completar a conta xustificativa)


