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ANEXO IX - CERTIFICADO  DE CUMPRIMENTO  COA FINALIDADE OBXECTO DA SUBVENCION E 
OUTRAS SUBVENCION E AXUDAS PARA O MESMO OBXECTO 
 
 
D./Dna. ..................................................................................., con NIF............................ 
como secretario/a da entidade ......................................................................................... 
 
CERTIFICA: 
 

 Que a finalidade para a cal se outorga a subvención foi cumprida conforme ao proxecto presentado. 
 

 Que se produciron desviacións respecto ás previsións iniciais do proxecto presentado para o cal se 
outorga a subvención. 
 

 Que a entidade non solicitou ningunha outra subvención ou axuda para o mesmo obxecto.  
 

 Que as axudas públicas e/ou privadas solicitadas e, no seu caso, concedidas para o mesmo proxecto son 
as seguintes: 
 

NOME DA ENTIDADE   SOLICITADA CONCEDIDA IMPORTE 
    
    
    

TOTAL SUBVENCIONS    
 

 Que se obtiveron os seguintes ingresos en concepto de cotas e/ou outros ingresos afectos á actividade 
e/ou programa subvencionado: 
 

OUTROS INGRESOS IMPORTE 
Cotas actividade (usuarios)  
Outros ingresos:   
  
  

TOTAL INGRESOS  
 

 Que para o financiamento do proxecto se destinou un importe de          euros procedente de fondos 
propios  non afectos á actividade e/ou programa subvencionado 
 
E para que conste a efectos de xustificación do cobro da subvención referida, expídese a presente 
certificación en  ............................., .........de....................de ....... 
 
               Asdo.:                                                           Vº e prace: 
               A Secretaría                                                  A Presidencia 
  
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO CONCELLO DE CAMBRE  
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