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Anexo VII
Solicitude para Xustificación
Entidade
CIF
Enderezo Fiscal (rúa, núm.,
parroquia, CP)

Teléfono
Email
Representante legal
NIF
Enderezo
(rúa,
parroquia, CP)

núm.,

Teléfono do representante
PRESENTA A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:
1.- Certificación doutras axudas (Anexo VIII).
2.- Declaracións responsables (Anexo IX).
3.- Certificación de conta bancaria (Anexo X).
4.- No caso de que a contía da subvención supere os 3.000 € serán necesarios os certificados
de estar ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, salvo autorización
outorgada ao concello para recabar estes datos:
Ƒ SI Autorizo ao Concello de Redondela a obter os certificados de estar ao corrente coa
Seguridade Social, Facenda do Estado e Facenda da Xunta.

Que conforme ás bases reguladoras para a concesión de subvencións a asociacións deportivas
para participar en competicións oficiais e para organizar eventos do ano 2020, lle sexa satisfeita
a axuda a fin de sufragar o gasto da actividade.

Redondela, ______ de _________________________ de 2020
Asdo: a/o presidenta/e da entidade
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5.- Facturas ou nóminas (orixinais ou fotocopias debidamente compulsadas), acreditativas dos
gastos realizados, agrupadas polos conceptos de cada actividade. No caso de que se presenten
fotocopias compulsadas deberán presentar os orixinais para que conste nelas o carimbo do
concello no que se indique que estas foron utilizadas para xustificar a subvención. Aquelas
facturas de importe superior a 1000 € deberán acompañar o correspondente xustificante de
ingreso.
No caso de que a xustificación se faga por medios electrónicos, as facturas presentadas serán
escaneadas das orixinais. Deberán gardar relación co obxecto da subvención e correspondentes
ao período para o que esta foi concedida.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Ƒ NON Autorizo ao Concello de Redondela a obter os certificados de estar ao corrente coa
Seguridade Social, Facenda do Estado e Facenda da Xunta (Neste caso anexar os
certificados)

