ANEXO IV
RELACION NUMERADA DE XUSTIFICANTES DE GASTO
SOLICITANTE
DNI, NIE: ___________________________ Data nacemento: ____/____/_______ Nome e
apelidos: ____________________________ Tipo vía: ________________________ Enderezo:
_________________________________________ N.º____ Portal:______ Esc.:____________
Planta:____ Porta: ____ C.P.:_________ Concello: _______________ Provincia:
________________
Teléfono:
___________
Correo
electrónico:
____________________________
Para a súa xustificación e previo ao pagamento da subvención (marcar)

□

LIÑA IMPULSATE

DECLARO: que a totalidade dos gastos presentados son conforme aos requisitos e criterios
establecidos nas Bases da Convocatoria desta subvención o cal acredito mediante a presentación
dos seguintes xustificantes bancarios do pagamento
Nº ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8

Aluguer Mes

Importe

Observacións

Total: ...............

□ LIÑA INSTALATE
DECLARO: que a totalidade dos gastos presentados son conforme aos requisitos e criterios
establecidos nas Bases da Convocatoria desta subvención o cal acredito mediante a presentación
dos seguintes xustificantes bancarios do pagamento
Nº
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8

CIF QUEN EXPIDE
FACTURA

NOME QUEN EXPIDE FACTURA

Importe

Observacións

Total: ............
...

As Pontes de García Rodríguez, ____ de ________________ de 20__
Sinatura
Responsable do tratamento: Concello das Pontes de García Rodríguez. Finalidade: Tramitar e xestionar a subvención solicitada. Lexitimación O tratamento dos datos
incluídos no presente formulario baséase no artigo 6.1. c) do RGPD: obrigación legal e no artigo 6.1 e) do RGPD: interese público. Destinatarios: Están previstas
comnicacións de datos ás entidades bancarias con obxecto de realizar o seu abono, no seu caso tamén están previstas comunicacións á Base de Datos Nacional de Subvencións,
á Axencia Estatal da Administración Tributaria, aos organismos de control e a outras entidades para a correcta coordinación e desenvolvemento das accións. Dereitos: Poderá
exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como limitación, portabilidad, cando procedan, ante Concello das Pontes de García Rodríguez, Parque
Municipal s/n, 15320 - As Pontes de García Rodríguez - A Coruña, indicando no asunto: Ref. Protección de Datos ou a través da Sede electrónica :
https://sede.aspontes.org/opencms/es/. Información adicional: Consultar o Anexo I (CAPA 2) – Información adicional protección de datos.

