
 

  

  

ANEXO IV  -  SUBVENCIÓNS DESTINADAS A INVESTIMENTOS EN INSTALACIÓNS DE CARÁCTER CULTURAL E PARA EQUIPAMENTOS CULTURAIS REALIZADOS POR 

ASOCIACIÓNS CULTURAIS DA PROVINCIA DE LUGO  (ANUALIDADE 2020) 

 RELACIÓN CLASIFICADA  E IMPUTACIÓN DE GASTOS  (CONTA XUSTIFICATIVA) 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES (VER BASES): Os gastos subvencionables neste programa son os investimentos relativos a: 

I.- - Realización de reformas, ampliación e/ou mellora de inmobles da súa titularidade, alugados ou cedidos legalmente á entidade solicitante. 

II.-- Equipamentos, moblaxe e materiais de uso técnico (equipos para procesos da información) e artístico vinculados ao desenvolvemento dá programación 

das actividades da entidade, e sempre que se trate de investimentos para dotar ás súas instalacións culturais (da súa titularidade, alugados ou cedidos 

legalmente), co obxecto de que poidan desenvolver as súas actividades culturais nas mellores condicións e cos medios materiais adecuados. Na compra do 

material artístico recóllese tamén a compra de libros en galego para o aprovisionamento de material axeitado para o desenvolvemento das súas programacións 

culturais. 

D/ Dª. …………………………………………………………………………………., con NIF …………………….……… e domicilio a efectos de notificación en 

…………………………………………………………………………………………,  na miña condición de representante legal da entidade 

………………………………………………………………………………………………… con NIF ……………………………….... domicilio social en  

……………………………………………………………………………..,localidade ………………………………………. e Concello de:.............................................................. 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE: 

1. Que os gastos derivados da execución da actuación subvencionada destinadas a investimentos en instalacións de carácter cultural e para investimentos   

culturais realizados por asociacións culturais da provincia de Lugo, anualidade  2020, e cuxa denominación foi (marque a que proceda): 

 

          Investimentos en instalacións culturais : ................................................................................................................ 

          Equipamentos en instalacións culturais : ..............................................................................................................., 

E a imputación dos mesmos son os que se relacionan a continuación: 

RECORDE: 

 1.- Identificación del documento: indicar si se trata dunha factura, nómina, liquidación, recibo, modelo 111 do IRPF, RCL e RNT (antes TC1 e TC2) ou equivalente, etc… 
 2. Na relación clasificada de gastos non deberán aparecer gastos non subvencionables 
 

 

 



 

 

 

DOCUMENTO ACREDOR IMPORTE IMPUTACIÓN  

(estampillo) 

DESCRICIÓN DO GASTO 

Número Data 

emisión 

Data 

pago 

Identificación Nome ou 

denominación Social 

CIF Base (sen IVE)/ 

Liquido/ Seg. 

Social/ IRPF 

Total con 

IVE/Liquido/ 

Seg. Social/ 

IRPF 

% IMPORTE 

           

           

           

           

TOTAL CUSTO DA ACTIVIDADE €   € 

TOTAL GASTOS IMPUTADOS € 

 

 

2. Que os documentos orixinais dos gastos relacionados conservaranse e estarán a disposición, de ser necesario, para a súa comprobación e control. 

E para que así conste, asinoa presente declaración 

En     ………………................, a ..................... de ......................................  de 202___ 

O/A representante legal   (sinatura) 

 

 

 

 

RECORDE: 

 1.- Identificación del documento indicar si se trata dunha factura, nómina, liquidación, recibo, modelo 111 do IRPF, RCL e RNT (antes TC1 e TC2) ou equivalente, etc… 
 2. Na relación clasificada de gastos non deberán aparecer gastos non subvencionables 
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