
Aceptación da subvención:  

Segundo o establecido no artigo 15.1 da orde:  

“1. Notificada a resolución definitiva polo órgano competente, os interesados propostos como 

beneficiarios dispoñerán dun prazo de 10 días para a súa aceptación. Transcorrido este sen que 

se producise manifestación expresa, entenderase como tacitamente aceptada, agás que no 

mesmo prazo se comunique de xeito formal e expreso a renuncia á subvención concedida, 

debidamente asinada polo representante do beneficiario.” 

Polo tanto e o fin de aclarar o antedito artigo só se deberá comunicar a renuncia a 

subvención. Os concellos que a acepten, non deberán enviar ningunha documentación 

acreditativa porque enténdense que transcorrido o prazo está tacitamente aceptada. 

 

Cantidade concedida a xustificar: 

A suma das anualidades publicadas coa notificación da subvención e que se corresponden cos 

anos 2014 e 2015. 

 

Xustificación para o pagamento da subvención para a mellora das coleccións: 

Antes do 30 de abril de 2015 presentaranse: 

1. As facturas con datas comprendidas entre o 01 de xaneiro de 2014 e o 15 de abril de 

2015. 

2. Os xustificantes dos pagamentos realizados as empresas provedoras (libraría, editorial 

ou distribuidora) con datas comprendidas entre o 1 de xaneiro de 2014 e o 15 de abril 

de 2015. Considéranse xustificantes de pagamento das facturas os establecidos no 

punto 7 deste artigo: 

- Xustificante bancario do pagamento polo beneficiario (transferencia bancaria, 

xustificante bancario de ingreso en efectivo), en que conste o número da factura 

obxecto do pagamento ou recibín sempre que non supere o importe máximo de 50 €. 

- Identificación da persoa que realiza o pagamento, que deberá coincidir co 

beneficiario da axuda.  

- Identificación do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, 

empresa e entidade que emitiu a factura. 

3. Informe da/o bibliotecario e 

4. Certificación da persoa que exerza as funcións de secretaría ou secretaría/intervención 

dos fondos adquiridos e de que forman parte da colección da biblioteca. 


