
ANEXO V

CERTIFICACIÓN

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

DATOS DA PERSOA QUE CERTIFICA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE CONCELLO REPRESENTANTE DA ASOCIACIÓN OU AGRUPACIÓN

CERTIFICO
1. Que con data   por acordo do/da     (indicar órgano que adopta o acordo), 

aprobouse/aronse a/s factura/s e certificación/s de obra correspondente/s á execución do proxecto subvencionado, co seguinte detalle:

ACREDOR/A CONCEPTO Nº FACTURA/
CERTIFICACIÓN

DATA FACTURA/
CERTIFICIACIÓN IMPORTE

2. Que no citado acordo se fai constar o cumprimento da finalidade para a cal foi concedida a subvención. 

3. Que na execución do proxecto subvencionado se cumpriu o estipulado no Regulamento 1828/2006 da Comisión Europea modificado polo 

Regulamento (CE) 846/2009 da Comisión, do 1 de setembro, sobre publicidade de fondos Feder e que nos documentos que forman parte do 

expediente se fixo constar que as actuacións contan co financiamento da Unión Europea, fondos Feder. 

4. Que, segundo informe da intervención municipal, se tomou razón na contabilidade do gasto correspondente á execución do proxecto 

subvencionado. 

E para que así conste, para os efectos do exixido na orde pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións para a 

execución de infraestruturas de uso público do ano 2014, asino esta certificación.

SINATURA DA PERSOA QUE CERTIFICA

Lugar e data

, de de
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2. Que no citado acordo se fai constar o cumprimento da finalidade para a cal foi concedida a subvención.
3. Que na execución do proxecto subvencionado se cumpriu o estipulado no Regulamento 1828/2006 da Comisión Europea modificado polo Regulamento (CE) 846/2009 da Comisión, do 1 de setembro, sobre publicidade de fondos Feder e que nos documentos que forman parte do expediente se fixo constar que as actuacións contan co financiamento da Unión Europea, fondos Feder.
4. Que, segundo informe da intervención municipal, se tomou razón na contabilidade do gasto correspondente á execución do proxecto subvencionado.
E para que así conste, para os efectos do exixido na orde pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións para a execución de infraestruturas de uso público do ano 2014, asino esta certificación.
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,
de
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