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ANEXO III: CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN 

Don/Dna_______________________________________________con   DNI____________en 

representación da empresa___________________________________________________con 

CIF___________________conenderezo____________________________________________

Localidade_________ 

Que en relación coa subvención ao abeiro do primeira liña de axudas dirixida autónomos e 

microempresas para a reactivación económica do municipio de Zas no marco da 

emerxencia sanitaria do covid-19, MODALIDADE ______: 

-Xunto foto do local e cartel co logo institucional 

- Presento a seguinte relación clasificada de gastos e outros ingresos 

Acreedor 

(nome e CIF) 

Número de factura e 

data de emisión 

Descripción do gasto Importe *  Medio de 

pago e data 

     

     

     

  

* O IVE só se incluirá cando non sexa susceptible de compensación ou recuperación. Non se 

incluirá o importe dos impostos persoais sobre a renda. 

O importe total a xustificar será cando menos o da subvención recibida do Concello, e no caso 

de obter outras axudas para a mesma finalidade, ou da suma de todas elas. 

-Presento a seguinte declaración responsable: 

1º) En relación con outras axudas concedidas ou solicitadas ( marcar a que corrresponda) 

-  Non solicitei nin se me concedeu ningunha outra axuda e/ou outros ingresos para a mesma 

finalidade para os que solicita esta subvención. 

- Sí recibín mais subvencións para a mesma finalidade, prodedentes de calquera administración 

ou ente público ou privado ( indicar concedente e importe) 

____________________________________________________________________________ 
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2º) O importe total da subvención foi destinada á finalidade prevista nestas bases, e cumpriu a 

finalidade da subvención. 

3) Que non me atopo incurso en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 e 13.3 da 

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e, en particular, declaro estar ao corrente 

no cumprimento das súas obrigas tributarias coa Facenda estatal (AEAT) e coa Tesouraría Xeral 

da Seguridade Social (TGSS) e coa Administración da comunidade autónoma 

4). Estou ao corrente coas obrigas tributarias do Concello de Zas.  

5). Cumprín coa finalidade prevista na subvención, 

6). Autorizo ao Concello de Zas a comprobalo de oficio, as circunstancias de estar ao corrente 

das obrigas tributaria e fronte a Seguridade Social. 

7). No estou incurso en ningún suposto incapacidae ou incompatiblidade para recibir axudas 

públicas. 

8). Que non teño obrigas pendentes por reintegro de subvencións 

9).Cumprin coa finalidade para a que se concedeu a subvención e se lle deu axeitada publicidade 

ao cofinanzamento do Concello. 

10)Que todos os gastos presentados na presente conta xustificativa foron pagados na súa 

totalidade ao proveedor ou suministrador. 

11). Que todos os datos consignados na presente conta xustificativa son certos. 

 

Zas, a _______ de ____________________de 2020 

 

Sinatura da persoa solicitante ou representante 

 

_________________________ 

 

 

ALCALDE DO CONCELLO DE ZAS 

 

 

 


