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ANEXO IV
Modelo para a presentación da conta xustificativa da subvención
Datos de identificación da persoa solicitante

DNI/ CIF

Nome e apelidos/ Razón social

Dirección completa

Municipio

Código Postal

Teléfono

Correo electrónico

Nome comercial do establecemento

Dirección completa

................................................., ......... de …............... de 2020.
(Fdo. pola persoa interesada)
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De acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos
de carácter persoal, os seus datos serán tratados de maneira confidencial. Poderán ser
incorporados aos ficheiros do Concello relacionados con este trámite, coa finalidade de
utilizalos para as xestións municipais derivados dos procedementos e consultas que inicia a
persoa interesada con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá
presentar no Rexistro Xeral do Concello.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ALCALDÍA CONCELLO DE .....................................
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Documentación que se adxunta para completar a conta xustificativa:

______ Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da
subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos,
______ Facturas orixinais ou copias compulsadas e xustificantes de pago que acrediten a realización dos
gastos subvencionables das liñas 2,3 e 4(no caso de que nos presentasen coa documentación do anexo
III).
______ Comunicación de subvencións concedidas coa mesma finalidade con detalle de ente concedente,
importe e, no seu caso, facendo constar a incompatibilidade de ambas, así como a renuncia á subvención
anterior.

En caso de acreditar mediante o anexo III o gasto realizado nas liñas 2, 3 e 4 mediante facturas e
xustificantes bancarios, a presentación do anexo IV non incluirá este apartado.

Tui, O alcalde
Enrique Cabaleiro González
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Documento asinado dixitalmente á marxe.

