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CONCELLO DE SANTA COMBA 
Praza do Concello, S/Nº 15840 Santa Comba - A Coruña 
Teléfono: 981 880 075 

DOCUMENTO NON VÁLIDO EN PAPEL / DOCUMENTO NON IMPRIMIBLE / NON ESCANEAR / VÁLIDO UNICAMENTE EN FORMATO DIXITAL CON SINATURA DIXITAL 

DATOS DA ENTIDADE: 
NOME DA ENTIDADE: CIF: 

ENDEREZO: MUNICIPIO: 

PRESIDENTE: DNI: TELÉFONO/S: 

SECRETARIO: DNI: TELÉFONO/S: 

NOTIFICACIÓNS E AVISOS. Responsable da tramitación e recepción de notificacións e avisos: 

En representación da entidade: 
NOME E APELIDOS: DNI: EN CALIDADE DE: 

ENDEREZO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN (email): TELÉFONO: 
O teléfono conta coa aplicación de mensaxería Whatsapp O email está asociado ao teléfono indicado 

En representación, si procede, dunha xestoría ou persoa que non teña relación coa entidade pero que teña responsabilidade na tramitación 

ENDEREZO ELECTRÓNICO ADICIONAL DE AVISOS (email): TELÉFONO ADICIONAL: 
O teléfono conta coa aplicación de mensaxería Whatsapp O email está asociado ao teléfono indicado 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES A XUSTIFICAR: 

TIPO DE SUBVENCIÓN: IMPORTE: 

Nota tipo de subvención: Deberá indicarse a que figure na concesión oficial. Nota importe: Deberá indicarse o que que figure na concesión oficial e non outra cantidade como a xustificada.

CODIGO INTERNACIONAL DE CONTA BANCARIA: 

NOME DA ENTIDADE CODIGO PAÍS ENTIDADE OFICINA D.C. NÚMERO DE CONTA 

E S 
Nota: Non é suficiente con indicar os códigos correspondentes, así onde pon nome da entidade deberá indicarse cal é. Ademais deberá acompañarse de certificación de conta bancaria.

CERTIFICACIÓN: 
O/s asinantes deste documento como representante/s da organización da actividade certifico/amos que a entidade que represento/amos acordou: 
1. Aprobar a participación neste programa. 
2. Nomearme como representante para as relacións co Concello.
3. Facer constar, en todo tipo de información que se realice no desenvolvemento da actividade subvencionada, a colaboración prestada polo Concello 
de Santa Comba. 
4. Solicitar, polo menos, tres ofertas de distintos provedores no caso que o gasto sexa superior a 30.000 € para realizar obras, ou superior a 12.000 € 
para adquisición de equipamento ou prestación de servizos, nos termos do artigo 31.3 da Lei 38/2003, xeral de subvencións. 
5. Cumprir todas as normas establecidas nas bases da convocatoria e realizar as actividades para as que se concede a subvención.
6. Achegar unha memoria explicativa da actividade que recolla, entre outros, algún tipo de xustificación documental, tal como recortes de prensa, 
programas de man, fotografías, carteis, etc. 

DECLARACIÓN: 
O/s asinantes deste documento como representante/s da organización da actividade declaro/amos: 
1. Que son/somos coñecedor/es de que a axuda concedida non é para o funcionamento da entidade, nin para gastos correntes derivados da mesma, 
nin para lotes de actividades, nin para mesturas de actividades de diversa e diferente índole, senón para un proxecto, acción ou actividade concreta e 
específica que se debe indicar como referencia/titular en todos os documentos. 
2. Que non estou/estamos incurso/s en causas de incapacidade e incompatibilidade para contratar coa administración e percibir subvencións da
Administración pública (estipuladas no artigo 13 da Lei 38/2003,de 17 de novembro, xeral de subvencións), e de que se axusten á realidade os datos e 
os documentos achegados coa solicitude. 
3. Ter cumprida a finalidade da subvención mediante a realización das actividades ou investimentos para a que foi concedida e ter cumprido o 
compromiso de publicidade da axuda do Concello. 
4. Non ter pendente de xustificación outra axuda do Concello na que xa rematara o prazo para a presentación de xustificantes.
5. Que en poder da entidade, e na responsabilidade dos seus membros na conservación, custodia e arquivo, figuran todos os documentos de legalidade 
da entidade, do proxecto subvencionado, as facturas, e todos os documentos xustificativos e de pago, de todos os gastos realizados con motivo da 
organización da actividade. 
6. Realizar ou ter realizada a actividade subvencionada de acordo co proxecto presentado na solicitude.
7. Que coa sinatura/s dixital/is asociada/s a este documento identificámonos de maneira inequívoca, aseguramos que os documentos aportados en 
formato dixital son exactamente os mesmos que os orixinais, que non sufriron alteración ou manipulación, e que, aseguramos o non repudio dos 
documentos asinados, e a veracidade de todos os datos e documentos que se teñan que achegar ao expediente, en base legal da sinatura electrónica 
recollidos na Lei 59/2003 de sinatura electrónica. 
8. Que coñezo e acepto as bases da convocatoria da subvención e que a entidade que represento está ao corrente das súas obrigas tributarias coa 
administración estatal tributaria, Seguridade Social e coa administración autonómica. 

DOCUMENTOS DE LEGALIDADE DA ENTIDADE (En formato PDF, peso máx. 15 Mb, resolución máx. de escaneo de 300x300ppp): 
 O/s asinantes deste documento como representante/s da entidade son/somos coñecedor/es da obrigatoriedade de aportar a seguinte 
documentación da entidade: 
1. Estatutos xunto coa acta fundacional da entidade selados polo órgano competente.
2. Acta de nomeamento da xunta directiva actual.
3. Documento oficial de rexistro da entidade co número correspondente.
4. Tarxeta acreditativa do NIF - Número de identificación fiscal.
5. DNI do presidente e do secretario (dixitalizado o anverso e reverso na mesma cara nun so documento).
6. Certificación bancaria de código conta cliente/ código internacional de conta bancaria (IBAN).

A documentación indicada xa foi presentada en anos anteriores, está en poder do propio concello e non sufriu modificación algunha. 

A documentación indicada xa foi presentada en anos anteriores, está en poder do propio concello pero sufriu modificacións no que se  

indica a continuación e do cal se aporta documentación xustificativa. 

Si Non

Si Non Si Non

Si Non
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CONCELLO DE SANTA COMBA 
Praza do Concello, S/Nº 15840 Santa Comba - A Coruña 
Teléfono: 981 880 075 

AUSENCIA DE DÉBEDAS COA ADMINISTRACIÓN: 
O/s asinantes deste documento como representante/s da entidade son/somos coñecedor/es da obrigatoriedade de aportar a seguinte 
documentación obtida doutras entidades: 
1. Certificado da axencia estatal de administración tributaria (Ministerio de Economía e Facenda) na que se acredite que a entidade está ao corrente 
nas súas obrigas tributarias. 
2. Certificado da Tesourería Xeral da Seguridade Social (Ministerio de Emprego e Seguridade Social) na que se acredite que a entidade está ao corrente
nas súas obrigas coa seguridade social. 
3. Certificado da Axencia Tributaria de Galicia (Consellería de Facenda) na que se acredite que a entidade non ten débedas pendentes en período 
executivo non aprazadas, fraccionadas ou cuxa execución este suspendida. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 
O/s asinantes deste documento como representante/s da entidade son/somos coñecedor/es da obrigatoriedade de que: 
1. O único formato válido de documentación é o dixital en PDF, de 15 Mb de resolución máxima con sinatura dixital do emisor (proveedor, empresa, 
autónomo, ou entidade que expediu o documento) como proba fidedigna de veracidade e responsabilidade do mesmo. So se admitirán documentos 
sen sinatura dixital do emisor que expediu o documento naqueles casos que pola propia natureza do documento se entenda que non é posible obtelo 
doutra forma sen previamente ter tramitado unha verificación técnica transparente por medio de rexistros previos, emisión de pins de acceso ou 
similares. Un exemplo serían os documentos bancarios que ninguén alleo a entidade pode obter sen banca online, e sen as chaves e autorizacións 
correspondentes facilitadas pola propia entidade bancaria, polo que, a veracidade dos documentos, aínda sen sinatura dixital, queda garantida. 
2. Non se admitirán lotes de documentos escaneados sistematicamente emitidos previamente en papel, e moito menos con selos, manuscritos e 
sinaturas escaneadas.  
3. Non se admite o papel físico como documento válido. 
4. Non está permitida ningunha tramitación fora do circuíto dixital.
5. Toda a documentación debe ser presentada e tramitada en base a lei 39/2015, de 1 de outubro de procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, a lei 14/2015, de 1 de outubro de Réxime Xurídico do sector Público,  base legal da sinatura electrónica recollidos na Lei 
59/2003 de sinatura electrónica e o Esquema Nacional de Interoperabilidade do Ministerio de Política Territorial e Administración Pública 
(Subsecretaría de Estado para a Administración Pública-Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica) que establece a serie de 
Normas Técnicas de Interoperabilidade que son de obrigado cumprimento polas Administracións Públicas e que desenvolven aspectos concretos da 
interoperabilidade entre as Administracións Públicas e con os cidadáns. 

OUTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 
O/s asinantes deste documento como representante/s da entidade son/somos coñecedor/es da obrigatoriedade de aportar a seguinte 
documentación cos parámetros mínimos que se indican: 
1. Documentación gráfica (fotografías, cartel, panfleto, díptico ou similar) onde figure o logotipo do Concello. Un documento só, non é necesario aportar 
amplos dossieres nin reportaxes, e moito menos información de todas as actividades anuais da entidade como no caso dos clubes de fútbol, todos os 
partidos de liga. Só un documento da actividade subvencionada. 
2. Na documentación gráfica non se poderá terxiversar, menoscabar, menosprezar ou por nun lugar irrelevante o logotipo municipal obrigatorio que 
facilitará o Concello (moitos dos que se atopan por internet non son oficiais). O devandito logotipo debe estar presente na documentación cunha 
medida mínima aproximada, tanto en vertical como en horizontal, de 2.5x5 cm para carteis en formado A3, e de 2x5 cm para carteis en formato A4. En 
calquera caso, o logotipo/s que facilite o Concello de Santa Comba nunca deberá ser inferior aos demais logotipos que figuren no mesmo cartel. 
3. Calquera outra documentación que consideren os servizos técnicos municipais para comprobar a veracidade da documentación e a efectiva 
realización da actividade. 

MEMORIA DESCRITIVA DA ACTIVIDADE SUBVENCIONADA A DESENVOLVER 

Descrición: 

Data/s: 

Lugar: 

MEMORIA ECONÓMICA DA ACTIVIDADE SUBVENCIONADA A DESENVOLVER: (Orzamento de ingresos e gastos desagregado) 

ORZAMENTO DE GASTOS ORZAMENTO DE INGRESOS 

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 

Total......... Total......... 

Nota: No orzamento de ingresos debe incluírse a axuda municipal, as axudas concedidas por outras entidades e os ingresos da entidade para a actividade. 

OUTRAS SUBVENCIÓNS SOLICITADAS E/OU CONCEDIDAS por outras entidades, públicas ou privadas, para a mesma finalidade: 
NINGUNHA SOLICITADA NIN CONCEDIDA ORGANISMO IMPORTE ORGANISMO IMPORTE ORGANISMO IMPORTE 

Xunta de Galicia Deputación Outro 

Solicitada Solicitada Solicitada 

Concedida Concedida Concedida 
*Márquese o que proceda. O importe total de todas as subvención, incluída a do Concello, non poderá superar o importe do orzamento de gastos da actividade.
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XUSTIFICANTES DE GASTO  

Nº EMPRESA CONCEPTO NÚMERO DATA IMPORTE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

TOTAL XUSTIFICANTES................. 

Nota: Este listado deberá acompañarse de todas e cada unhas das facturas e os seus xustificantes de pago en formato PDF, dun peso máximo de 15 Mb e unha resolución máxima de escaneo de 
300x300ppp. So son válidas facturas do ano en curso. 

DOCUMENTO NON VÁLIDO EN PAPEL / DOCUMENTO NON IMPRIMIBLE / NON ESCANEAR / VÁLIDO UNICAMENTE EN FORMATO DIXITAL CON SINATURA DIXITAL 

Sinatura dixital do/a representante/a da entidade 
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