
ANEXO III

RELACIÓN DE DOCUMENTOS E DECLARACIÓNS PARA O COBRAMENTO DO 2º ANTICIPO

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

A PERSOA REPRESENTANTE SOLICITA

O cobramento do 2º anticipo por importe de    €, equivalente ao  % restante do total do Convenio.

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA

1. Que a subvención total concedida con cargo ao Convenio asinado foi de    €.

2. Que no momento da sinatura do Convenio recibió como 1º anticipo a cantidade de    €, equivalente ao 

  % do importe total.

3. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os que solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que solicita esta subvención, que son as 
que a seguir se relacionan:

ORGANISMO CONCEDIDA IMPORTE (€)

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
5. Que a entidade non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións. 
6. Que a entidade non está  incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da 

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
7. Que a entidade está ao día no pagamento de deberes por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 

de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo 
que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

8. Todas as persoas vinculadas á federación con motivo do desenvolvemento do programa de fomento e promoción da modalidade deportiva no 
ano 2018 que estean en contacto con menores, están en posesión do certificado negativo do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais (en 
cumprimento do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, modificado pola Lei 26/2015, do 28 de 
xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia). 

9. No caso de presentar custos laborais, que os traballadores cuxos custos laborais se imputan á subvención son persoal laboral federativo. 
10. No caso de que a federación teña en equivalentes niveis laborais traballadoras e traballadores estes terán igualdade salarial.



ANEXO III 
(continuación)

RELACIÓN DE DOCUMENTOS E DECLARACIÓNS PARA O COBRAMENTO DO 2º ANTICIPO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Relación clasificada de gastos por programas por importe de ------------------------------- € (anexo IV).

Facturas do gasto incorrido, así como os documentos bancarios acreditativos do seu pagamento.

Memoria económica explicativa de cada un dos gastos presentados relacionándoos coas actividades deportivas realizadas.

Acreditación do cumprimento da aplicación pública da imaxe corporativa da Secretaría Xeral para o Deporte, mediante a presentación da 
documentación gráfica correspondente.

Relación inventariada do material deportivo da federación, indicando uso, estado de conservación e localización deste (anexo II).

Anexo VI.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral para o Deporte
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ANEXO III
RELACIÓN DE DOCUMENTOS E DECLARACIÓNS PARA O COBRAMENTO DO 2º ANTICIPO
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
A PERSOA REPRESENTANTE SOLICITA
O cobramento do 2º anticipo por importe de                                    €, equivalente ao                  % restante do total do Convenio.
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que a subvención total concedida con cargo ao Convenio asinado foi de                                    €.
2. Que no momento da sinatura do Convenio recibió como 1º anticipo a cantidade de                                    €, equivalente ao
                  % do importe total.
3. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
ORGANISMO
CONCEDIDA
IMPORTE (€)
4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
5. Que a entidade non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
6. Que a entidade non está  incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
7. Que a entidade está ao día no pagamento de deberes por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
8. Todas as persoas vinculadas á federación con motivo do desenvolvemento do programa de fomento e promoción da modalidade deportiva no ano 2018 que estean en contacto con menores, están en posesión do certificado negativo do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais (en cumprimento do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, modificado pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia).
9. No caso de presentar custos laborais, que os traballadores cuxos custos laborais se imputan á subvención son persoal laboral federativo.
10. No caso de que a federación teña en equivalentes niveis laborais traballadoras e traballadores estes terán igualdade salarial.
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