FEDERACIÓN GALEGA DE ...
(modelo)
(modelo creado por FL Consultores en LibreOffice Writer 4.3.6.2
Por favor, utilicen o modelo mutatis mutandis)
Don NOME1 APELIDO1 APELIDO2, con D.N.I. número 00.000.000-A, Secretario
Xeral da FEDERACIÓN GALEGA DE ..., con CIF G-11.111.111, da que é
Presidente Don NOME2 APELIDO3 APELIDO4,
CERTIFICO:
1.- Que segundo consta nos nosos arquivos, o CLUB OU ASOCIACIÓN
DEPORTIVA X, con CIF G-22.222.222, está adherido a esta Federación, e que no
que vai de ano 2016:
A.- Pagou a cota de club anual por un importe de 300'00€ (TRESCENTOS
EUROS)
B.- Tramitou un total de 100 (CEN) licenzas federativas en diversas
modalidades e categorías, cun custe total de 1.000'00 € (MIL EUROS).
2.- Que o importe total abonado no ano 2016 ascende a 1.300'00€ (MIL
TRESCENTOS EUROS).
Para que conste, e ós efectos oportunos, expido o presente Certificado, co Visto e
Prace do Presidente, en POBOACIÓN a 4 de xaneiro de 2016.

O Secretario

Selo federativo

Vº. e Prace do Presidente

Notas:
As Federacións Deportivas Galegas son entidades privadas, sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica
propia e plena capacidade de obrar, cuxo ámbito de actuación esténdese ao territorio da Comunidade Autónoma
de Galicia. Nas Federacións intégranse os clubs, seccións deportivas, deportistas, técnicos, xuíces, árbitros e
outros colectivos interesados estatutariamente establecidos, co obxectivo de promover, practicar e, en xeral,
contribuír ao desenvolvemento dunha mesma modalidade ou especialidade deportiva. As Federacións
Deportivas Galegas terán a consideración de entidades de utilidade pública. Dita declaración levará os efectos
establecidos na Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación. (Lei 3/2012, de 2 de
abril, do deporte de Galicia. Art. 51.1 e 53.3)
As Federacións Deportivas Galegas non están obrigadas a expedir factura segundo o Art.3.1.a, Capítulo I, do
Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se rexen as
obrigacións de facturación.
Así mesmo, a tramitación de licenzas federativas ou o cobro de taxas e cotas anuais a clubs e deportistas, por
servizos propios directamente relacionados coas prácticas deportivas, están exentas do imposto sobre o valor
engadido (IVE / IVA) segundo o Art.20.1.13º.b, Título II, da Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto sobre
o Valor Engadido.

