
ANEXO V

SOLICITUDE DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

Beneficiario/a dunha subvención concedida ao abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais para o fomento da accesibilidade e sinalización dos 
recursos turísticos no medio rural, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 
2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2017. 
  

PRESENTO:  
A seguinte documentación para a xustificación do investimento subvencionado de acordo co establecido no artigo 19 da antedita resolución: 

● Conta xustificativa: conforme o artigo 28.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que incorporará: 
- Certificación da intervención ou do órgano que teña atribuídas as facultades de control da toma de razón en contabilidade e do 

cumprimento da finalidade para que foi concedida. 
- Memoria sobre a actuación subvencionada que incluirá a seguinte información: 

● Infraestruturas ou equipamentos creados e/ou mellorados coa execución do proxecto subvencionado. 
● Ter cumprido o estipulado no anexo III do Regulamento (UE) nº 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se 

establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1305/2013 relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do 
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. 

● Fotografías, en soporte dixital ou papel, do lugar ou lugares onde se efectuasen as actuacións, tomadas antes, durante e con 
posterioridade á súa realización. 

● Fotografías, en soporte dixital ou papel do cartel ou carteis das actuacións, nos cales se aprecie a publicidade de cofinanciamento 
das actuacións con fondos Feader (75 % da subvención). 

● Fotografías, en soporte dixital ou papel da placa ou placas explicativas permanentes coa publicidade sobre o financiamento das 
actuacións colocada en lugar visible no lugar das actuacións, que deberá permanecer, cando menos, 5 anos. 

- Facturas ou outros documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa (p.e: 
escritura pública de adquisición de inmoble, contratos, libros contables, etc.), entendendo por tales calquera documento presentado 
para xustificar que a contabilidade reflicte a imaxe fiel da realidade, así como xustificantes bancarios do pagamento polo beneficiario 
(extractos ou certificacións bancarias) debidamente identificados, selados e asinados polo beneficiario en que consta o número da 
factura obxecto de pagamento, a identificación do beneficiario que paga e do destinatario do pagamento, que debe coincidir coa 
persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura. 

- Se é o caso, certificación dos gastos con base no proxecto de execución e certificación de fin de obra asinado polo técnico municipal 
competente. 

● Certificado do/a secretario/a da entidade ou do órgano que ten atribuídas as competencias, acreditativo de que se cumpriu o 
procedemento de contratación de acordo co establecido no Real decreto legislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei de contratos do sector público, no caso de que para a realización da actuación subvencionada tivese que acudirse a 
este procedemento. 

● No caso de agrupacións previstas no artigo 4.2 das bases reguladoras, documento subscrito polos concellos agrupados que regule as 
relación entre eles, no que respecta á subvención. 

● Anexo III: modelo de declaracións  

  
SOLICITO: 

Que se proceda ao pagamento da subvención concedida.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Turismo de Galicia
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ANEXO V
SOLICITUDE DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
Beneficiario/a dunha subvención concedida ao abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais para o fomento da accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos no medio rural, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2017.
 
PRESENTO: 
A seguinte documentación para a xustificación do investimento subvencionado de acordo co establecido no artigo 19 da antedita resolución:
● Conta xustificativa: conforme o artigo 28.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que incorporará:
- Certificación da intervención ou do órgano que teña atribuídas as facultades de control da toma de razón en contabilidade e do cumprimento da finalidade para que foi concedida.
- Memoria sobre a actuación subvencionada que incluirá a seguinte información:
● Infraestruturas ou equipamentos creados e/ou mellorados coa execución do proxecto subvencionado.
● Ter cumprido o estipulado no anexo III do Regulamento (UE) nº 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1305/2013 relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.
● Fotografías, en soporte dixital ou papel, do lugar ou lugares onde se efectuasen as actuacións, tomadas antes, durante e con posterioridade á súa realización.
● Fotografías, en soporte dixital ou papel do cartel ou carteis das actuacións, nos cales se aprecie a publicidade de cofinanciamento das actuacións con fondos Feader (75 % da subvención).
● Fotografías, en soporte dixital ou papel da placa ou placas explicativas permanentes coa publicidade sobre o financiamento das actuacións colocada en lugar visible no lugar das actuacións, que deberá permanecer, cando menos, 5 anos.
- Facturas ou outros documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa (p.e: escritura pública de adquisición de inmoble, contratos, libros contables, etc.), entendendo por tales calquera documento presentado para xustificar que a contabilidade reflicte a imaxe fiel da realidade, así como xustificantes bancarios do pagamento polo beneficiario (extractos ou certificacións bancarias) debidamente identificados, selados e asinados polo beneficiario en que consta o número da factura obxecto de pagamento, a identificación do beneficiario que paga e do destinatario do pagamento, que debe coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura.
- Se é o caso, certificación dos gastos con base no proxecto de execución e certificación de fin de obra asinado polo técnico municipal competente.
● Certificado do/a secretario/a da entidade ou do órgano que ten atribuídas as competencias, acreditativo de que se cumpriu o procedemento de contratación de acordo co establecido no Real decreto legislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, no caso de que para a realización da actuación subvencionada tivese que acudirse a este procedemento.
● No caso de agrupacións previstas no artigo 4.2 das bases reguladoras, documento subscrito polos concellos agrupados que regule as relación entre eles, no que respecta á subvención.
● Anexo III: modelo de declaracións 
 
SOLICITO:Que se proceda ao pagamento da subvención concedida.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
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