
ANEXO IV

SOLICITUDE DE ABONO DA AXUDA CONCEDIDA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

SOLICITA o aboamento da axuda concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte, por importe de             € con cargo á 

subvención a clubs, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia do ano 2017, para o cal presenta a seguinte 

documentación, e DECLARA que os datos que constan nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son certos:

Declaración doutras axudas (anexo V).

Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención (anexo VI).

Relación clasificada dos gastos e investimentos das actividades (anexo VII).

No caso das S.A.D., certificacións acreditativas de non ter débedas coa Axencia Tributaria, a Seguridade Social e a Xunta de Galicia (só no 
caso de que se denegue a súa consulta).

DETALLE DE OUTROS INGRESOS E SUBVENCIÓNS QUE FINANCIEN A ACTIVIDADE SUBVENCIONADA
No referente a outros ingresos ou subvencións que financien a actividade, DECLARO baixo a miña responsabilidade que como:

Club deportivo

Sociedade anónima deportiva

Agrupación deportiva escolar

O importe da subvención concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte, xunto coas posibles subvencións doutras administracións ou entes 
públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, non supera, no caso dos clubs e das sociedades anónimas 
deportivas, os gastos ocasionados con motivo da participación dos seus equipos e deportistas nas competicións deportivas oficiais de ámbito 
autonómico, estatal ou internacional ou, no caso das agrupacións deportivas escolares, os gastos ocasionados con motivo da participación nas 
competicións e programas deportivos incluídos no programa XOGADE da Secretaría Xeral para o Deporte.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DÉBEDAS

No referente a débedas da entidade coas administracións públicas, DECLARO baixo a miña responsabilidade que:

A entidade que represento está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración Pública da Comunidade Autónoma.

DATOS BANCARIOS

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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ANEXO IV
SOLICITUDE DE ABONO DA AXUDA CONCEDIDA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
SOLICITA o aboamento da axuda concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte, por importe de                             € con cargo ásubvención a clubs, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia do ano 2017, para o cal presenta a seguinte documentación, e DECLARA que os datos que constan nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son certos:
DETALLE DE OUTROS INGRESOS E SUBVENCIÓNS QUE FINANCIEN A ACTIVIDADE SUBVENCIONADA
No referente a outros ingresos ou subvencións que financien a actividade, DECLARO baixo a miña responsabilidade que como:
O importe da subvención concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte, xunto coas posibles subvencións doutras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, non supera, no caso dos clubs e das sociedades anónimas deportivas, os gastos ocasionados con motivo da participación dos seus equipos e deportistas nas competicións deportivas oficiais de ámbito autonómico, estatal ou internacional ou, no caso das agrupacións deportivas escolares, os gastos ocasionados con motivo da participación nas competicións e programas deportivos incluídos no programa XOGADE da Secretaría Xeral para o Deporte.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DÉBEDAS
No referente a débedas da entidade coas administracións públicas, DECLARO baixo a miña responsabilidade que:
DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
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