SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA A
PROMOCIÓN DO DEPORTE FEMININO NA TEMPADA
2017/2018

ANEXO V: SOLICITUDE DE PAGO

D./Dna.:
con

DNI:

,

en

calidade

de

secretario/a

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 na que ten solicita e/ou concedida a subvención

Importe
solicitado

Importe
concedido

8. Que, para os efectos que regula esta convocatoria a entidade:
A) está exenta de IVE achega certificación acreditativa da Axencia Tributaria
B) declara non estar exenta de IVE .
Vigo,

de

Sinatura da/o secretaria/o

de 2018

Sinatura da/o presidenta/e

Selo da entidade

