SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS
DE ÁMBITO NÁUTICO
ANEXO IV CONTA XUSTIFICATIVA PARA O DEPORTE FEDERADO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
Nome e apelidos:

En calidade de:

Entidade / asociación:

CIF:

ENDEREZO
Tipo da vía:

Nome da vía:

Concello:

Código postal:

Núm.:
País:

Portal:

Piso:

Correo-e:

Porta:
Tel.:

Provincia:
Móbil:

DECLARA
Nº

Provedor/empresa

CIF

euros e se realizaron os gastos que se relacionan na seguinte conta xustificativa:

Núm. factura

Concepto

Importe

Total
b.- Que se achega a relación de facturas polo importe da subvención concedida e que o resto dos xustificantes se atopan na sede da asociación/entidade a disposición da Deputación de Pontevedra para o seu exame.
c.- Que os gastos que arriba se detallan son reais e se aplicaron á finalidade subvencionada.
d.- Que a esta asociación/entidade

SI

NON

se lle concederon outras axudas ou subvencións coa mesma finalidade.
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a.- Que para a participación en competicións federadas de ámbito náutico lle foi concedida unha subvención de

SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS
DE ÁMBITO NÁUTICO
ANEXO IV CONTA XUSTIFICATIVA PARA O DEPORTE FEDERADO
DECLARA (continuación)
euros
Relación de axudas concedidas por outros

euros

organismos públicos

euros
e. Que o importe das subvencións concedidas das diversas institucións para cada actividade/investimento non superaron o importe total dos gastos devengados.
f. Que se fixo a debida divulgación do financiamento da Deputación na actividade/investimento subvencionada.
g. Esta entidade/asociación está ó corrente das súas obrigas tributarias coa Administración Tributaria , coa Federación Galega, coa Seguridade Social e non ten débedas de ningún tipo coa Deputación.
h. Ó mesmo tempo autorizo á institución provincial a obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria, coa Facenda Galega e coa Seguridade Social.
Naqueles casos nos que o cadro da conta xustificativa non sexa suficiente para confeccionar a mesma, deberase cubrir o documento anexo.

Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o tratamento
Destino dos datos
Exercicio de dereitos

Deputación de Pontevedra
Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra,
no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa
exactitude
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango legal recollida no apartado “normativa
aplicable” dispoñible na ficha do procedemento en https://sede.depo.gal
As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a cidadanía poida acceder de forma integral á
información relativa a unha materia
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o
previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Máis información e contacto coa persoa delegada de protección de datos https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

SINATURA

Lugar e data:

,

de
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PROTECCIÓN DE DATOS

