
XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLO CONCELLO DE SAN
SADURNIÑO NO EIDO DO DEPORTE DURANTE O ANO 2019

Datos da entidade
DENOMINACIÓN CIF

Datos da persoa representante
NOME E APELIDOS DNI

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

Datos da subvención
ANUALIDADE:

2019
SUBVENCIÓN CONCEDIDA (exprese a cantidade):

€

A  entidade  que  represento  solicitou  unha  subvención  ao  Concello  de  San  Sadurniño  para  a
realización de actividades no eido do Deporte no ano 2019, séndolle concedida polo importe
indicado.  Unha  vez  realizadas  as  actividades  solicitadas  achégase  a  presente  xustificación  e
solicítase o cobramento da devandita subvención.

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA QUE SE ACHEGA: 

 Declaración das actividades realizadas, financiadas coa subvención e o seu custo

 Memoria das actividades realizadas

 Relación de facturas de gastos

 Facturas dos gastos

 Relación detallada das subvencións recibidas doutras entidades públicas ou privadas

 Exemplares  de toda a documentación impresa xerada polas actividades realizadas,  que
acrediten a participación do Concello de San Sadurniño no seu financiamento.

San Sadurniño, _____ de ______________________ de 20___

Asdo. (a persoa representante)

ALCALDE- PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO



MEMORIA XUSTIFICATIVA DE ACTIVIDADES OBXECTO DA SUBVENCIÓN

D/Dna _____________________________________________________, en calidade de Presidente

da entidade_______________________________________________, redacta a seguinte memoria

xustificativa das actividades obxecto do programa subvencionado:

San Sadurniño, ____ de  ______________ de 2019

Asdo O/A Presidente



Asemade, informa de que a memoria de gastos e ingresos para o referido programa foi a
seguinte:

MEMORIA FINAL DE INGRESOS

(incluír outras subvencións concedidas)
CONCEPTO IMPORTE (€)

TOTAL DE INGRESOS

MEMORIA FINAL DE GASTOS

CONCEPTO IMPORTE (€)

TOTAL DE GASTOS

San Sadurniño, ____ de  ______________ de 2019

Asdo O/A Presidente



DECLARACIÓN DAS ACTIVIDADES REALIZADAS NO ANO 2019 FINANCIADAS
COA SUBVENCIÓN DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO NO EIDO DO DEPORTE

Datos da entidade
DENOMINACIÓN CIF

Datos da persoa representante
NOME E APELIDOS DNI

Ao  abeiro  da  subvención  concedida  polo  Concello  de  San  Sadurniño  no  ano  2019  para  a
realización de actividades no eido do Deporte,

DECLARO

Que as actuacións realizadas e o seu custo foron as seguintes:

Actividade/s subvencionada/s Custo (euros)

TOTAL

San Sadurniño, _____ de ______________________ de 20___

Asdo. (a persoa representante)



RELACIÓN DE FACTURAS DE GASTOS

Datos da entidade
DENOMINACIÓN CIF

Datos da persoa representante
NOME E APELIDOS DNI

Ao  abeiro  da  subvención  concedida  polo  Concello  de  San  Sadurniño  no  ano  2019  para  a
realización  de  actividades  no  eido  do  Deporte  achegamos  a  seguinte  relación  de  facturas
presentadas para a xustificación do gasto efectuado:

Factura nº Concepto da factura Importe
(euros)

TOTAL

San Sadurniño, _____ de ______________________ de 20___

Asdo. (a persoa representante)



DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS

Datos da entidade
DENOMINACIÓN CIF

Datos da persoa representante
NOME E APELIDOS DNI

Ao  abeiro  da  subvención  concedida  polo  Concello  de  San  Sadurniño  no  ano  2019  para  a
realización de actividades no eido do Deporte,

DECLARO

1. Que no exercicio de  2019  obtivo unha subvención do Concello de San Sadurniño para
desenvolver actividades no eido do deporte por un importe de _____________ euros

2. Que  se  cumpriu  a  finalidade  da  subvención  mediante  a  realización  das
actividades/investimentos para as que foi concedida.

3. Que  para  o  financiamento  das  actividades  acollidas  na  citada  subvención  a  entidade
obtivo ademais as seguintes subvencións polos importes que se indican:

Entidade concedente Concepto Importe (euros)

TOTAL

San Sadurniño, _____ de ______________________ de 20___

Asdo. (a persoa representante)


