FORMULARIO 1- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS ÁS ENTIDADES SOCIAIS DO CONCELLO DE
PONTEAREAS PARA O ANO 2019
Nome e apelidos da persoa que presenta a solicitude :
D./Dª___________________________________________ NIF_____________________________
Enderezo________________________________________Municipio________________________
Tfno. ou nº móbil________________Enderezo electrónico_________________________________
Cargo directivo na Asociación________________________________________________________
Actuando en representación de (datos da entidade solicitante):
Nome da Asociación_______________________________________________CIF______________
Enderezo________________________________________Municipio________________________
N.º de Rexistro da Asociación_______________N.º de asociados (a 1/1/2019)_________________
Secretario/a:______________________________________________________________________
Enderezo electrónico.______________________________________________________________
Tendo coñecemento da liña de axudas convocada polo Concello de Ponteareas dirixidas ás
entidades sociais do Concello de Ponteareas no 2019
SOLICITO ao abeiro da mesma a concesión da axuda para a realización da actividade, aceptando as
bases desta convocatoria en todos os seus termos.
Xunto con este anexo, o solicitante achega:
 Copia da tarxeta do CIF de identidade e dos seus Estatutos cotexados (adaptados á Lei orgánica
1/2002, do 22 de marzo.)
 Copia do documento que acredite a representación do solicitante
 Certificación bancaria da conta na que teña que efectuarse o ingreso da subvención
Fotocopia Compulsada dos estatutos da entidade adaptados á Lei Orgánica 1/2002, do 22 de
Ponteareas, _______ de __________________ de 20__
Sinatura do/da representante da entidade

AO ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTEAREAS

FORMULARIO 2- DECLARACIÓN RESPONSABLE DO/A SOLICITANTE
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS ÁS ENTIDADES SOCIAIS DO CONCELLO DE
PONTEAREAS PARA O ANO 2019
Nome e apelidos da persoa que presenta a solicitude
D./Dª__________________________________________________ NIF_____________________________
Enderezo__________________________________________Municipio______________________________
Tfno. ou nº móbil_______________Enderezo electrónico__________________________________________
Actuando en representación de (datos da entidade solicitante):
Nome da asociación_____________________________________________CIF________________________
Aos efectos do previsto no artigos 58 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas, do artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e do
artigo 24 do Real decreto 887/06, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da lei xeral de
subvencións.
En relación ao proxecto para o que se ten solicitado unha axuda do Concello de Ponteareas ao abeiro da
convocatoria sinalada no encabezamento deste documento, formulo a seguinte
DECLARACIÓN RESPONSABLE:


Que a entidade representada por min está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social, e non está incursa en ningunha outra causa que supoña ou poida supoñer obstáculo legal
para o seu acceso á condición de beneficiaria dunha achega ao abeiro da presente convocatoria,
comprometéndose a manter esta situación ate a completa resolución do expediente.



Que nin eu nin a entidade por min representada estamos incursos en ningunha circunstancia que
impida o acceso á condición de beneficiario dunha achega pública.



Que non obstante o anterior, autorizo ao Concello de Ponteareas para comprobar a veracidade da
anterior declaración tanto na Axencia Estatal da Administración Tributaria como na Tesourería Xeral
da Seguridade Social.



Que a entidade representada por min se somete ás actuacións de comprobación e á achega da
documentación que o Concello de Ponteareas poida acordar para comprobar que as actuacións ás
que se dedica a subvención, no caso de ser concedida, se corresponden cos fins para os que se
solicita.



Que a entidade que represento SI / NON solicitou subvencións para a mesma finalidade.



Que a entidade que represento se compromete a facer constar a colaboración do Concello de
Ponteareas en toda a información que realice do desenvolvemento das actividades
Ponteareas, _______ de __________________ de 20___
Sinatura do/da representante da entidade

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS ÁS ENTIDADES SOCIAIS DO
CONCELLO DE PONTEAREAS PARA O ANO 2019
Formulario nº 3: Certificación bancaria
I.

Datos do acreedor:

NIF / CIF

Nome ou razón social

Domicilio
Código Postal

Provincia
Teléfono

Correo electrónico

II. Datos do representante.
NIF / CIF

Nome e Apelidos

III. Datos bancarios.
A COMPLETAR POLA ENTIDADE DE CRÉDITO:
Certifico, a petición da persoa reflexada en “I Datos do acreedor” e a efectos da
domiciliación dos importes que á mesma lle ordee a Tesourería do Concello de Ponteareas,
a existencia da conta referenciada en “III Alta de datos bancarios”, aberta a nome do titular
que se reflexa no citado apartado “I Datos do acredor”, con IBAN:
E

S
En _______________ , a ___ de _________ de 2___.
POLA ENTIDADE DE CRÉDITO
(Selo da entidade de crédito)

Asdo.: ________________________________________

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PONTEAREAS

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS ÁS ENTIDADES SOCIAIS DO CONCELLO
DE PONTEAREAS PARA O ANO 2019
Formulario n.4: Autorización

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS E DE SEGURIDADE SOCIAL.
Nome da Entidade:________________________________________CIF: __________________________
Domicilio: _________________________________________CP:

Parroquia :

Nome representante: ______________________________________________ Cargo: ________________
NIF representante:

Teléfonos:_________________________________________

Correo electrónico :______________________________________________________________________

Autorizo expresamente ao concello en relación as subvencións convocadas as Entidades Sociais que
desenvolven a súa actividade no Concello de Ponteareas para o ano 2019, para consultar si esta
entidade esta ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias(AEAT, ATRIGA, Concello) ou fronte
á Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes. De conformidade ao establecido na Lei 58/2003,
de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que permite previa autorización o interesado, á cesión dos datos
tributarios que precisen as AAPP para o desenvolvemento das súas funcións.

Ponteareas,

de

Asdo.: (o representante da entidade)

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PONTEAREAS

de 2____.

FORMULARIO 5 - CONTA XUSTIFICATIVA
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS ÁS ENTIDADES SOCIAIS DO
CONCELLO DE PONTEAREAS PARA O ANO 2019
Nome e apelidos da persoa que presenta a declaración :
D./Dª___________________________________________________________________
NIF_______________________Enderezo______________________________________
Municipio_________________Tfno. ou nº móbil___________________Enderezo
electrónico_______________________________________________________________
Actuando en representación de (datos da entidade solicitante):
Nome daAsociación______________________________________CIF______________
DECLARO:
Que foron efectuadas as actividades financiadas coa achega concedida polo Concello de
Ponteareas para as subvencións dirixidas ás entidades sociais no ano 2019, ao abeiro da
presente convocatoria, e que se acadaron os obxectivos propostos.
Que, para as actividades subvencionadas, a relación de gastos e ingresos da asociación
por min representada é a que se reproduce a continuación:
GASTOS EFECTUADOS
Expedidor da factura (con
N.º de
CIF)
factura

Data de
expedición

Concepto

TOTAL GASTOS
OUTROS INGRESOS QUE FINANCIARON A ACTIVIDADE
Administración outorgante

Importe

Importe

Ponteareas, _______ de _______________ de 20___

Sinatura do/da representante da entidade.

