ANEXO I- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS PARA INVESTIMENTOS DESTINADA A
COLECTIVOS DE INTERESE VECIÑAL DO CONCELLO DE PONTEAREAS. 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 a
colectivos de interese veciñal do Concello de Ponteareas no 2019
SOLICITO ao abeiro da mesma a concesión da axuda para a realización do investimento,
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
 Memoria explicativa do investimento a realizar e o seu Orzamento
Ponteareas, _______ de __________________ de 20__
Sinatura do/da representante da entidade

AO ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTEAREAS

ANEXO II- DECLARACIÓN RESPONSABLE DO/A SOLICITANTE
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS PARA INVESTIMENTOS DESTINADA A
COLECTIVOS DE INTERESE VECIÑAL DO CONCELLO DE PONTEAREAS. ANO 2018
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, na
Axencia Tributaria Galega e 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.
Comprometéndome a comunicar de contado ao concello de Ponteareas a percepción de
calquera outra axuda ou subvención para o mesmo fin.



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



Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos



Que comprometémonos a utilización da lingua galega en todas as relacións coa
Administración, así como ao seu uso nas accións subvencionable

Ponteareas, _______ de __________________ de 20___
Sinatura do/da representante da entidade

ANEXO III - CONTA XUSTIFICATIVA
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS PARA INVESTIMENTOS DESTINADA A
COLECTIVOS DE INTERESE VECIÑAL DO CONCELLO DE PONTEAREAS. 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 da Asociación________________________________________CIF______________
DECLARO:
Que foron efectuadas as actividades financiadas coa achega concedida polo Concello de
Ponteareas para as subvencións dirixidas a colectivos de interese veciñal 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 entidade por
min representada é a que se reproduce a continuación:
GASTOS EFECTUADOS
Expedidor da factura (con
CIF)

N.º de
factura

Data de
expedición

Concepto

Importe

TOTAL GASTOS
OUTROS INGRESOS QUE FINANCIARON A ACTIVIDADE
Administración outorgante

Importe

Ponteareas, _______ de _______________ de 20___
Sinatura do/da representante da entidade.

ANEXO IV – CERTIFICACIÓN DO ÓRGANO COMPETENTE QUE APROBA
PARTICIPAR NA PRESENTE CONVOCATORIA
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS PARA INVESTIMENTOS DESTINADA A
COLECTIVOS DE INTERESE VECIÑAL DO CONCELLO DE PONTEAREAS. ANO 2019
Nome e apelidos da persoa que presenta a certificación :
D./Dª___________________________________________ NIF_______________________
Enderezo_________________________________________Municipio_________________
Tfno. ou nº móbil___________________Enderezo electrónico________________________
Actuando en representación de (datos da entidade solicitante):
Nome da Asociación________________________________________CIF______________
Cargo na entidade:__________________________________________________________

CERTIFICO:

Que esta entidade, mediante ___________________________ acordo do/da
______________________(presidencia/xunta
directiva/asamblea
xeral/outros)
do____________________(data) , acordou solicitar subvención ao abeiro da orde pola que
se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións, en réxime de
concorrencia non competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria destinada a
asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de
Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia,
para o proxecto denominado:
_________________________________________________________________________
cun orzamento total de _______________€ (IVE incluído), e designou como persoa
representante a________________________________________________ , en calidade
de __________________(presidente/a, secretario/a/outros).
Ponteareas, _______ de _______________ de 20___
Sinatura do/da que certifica.

