
ANEXO III
CERTIFICADO E DECLARACIÓNS

CERTIFICADO DO SECRETARIO

D./Dª

con  DNI  número  ,  como  secretaria/o  da  entidade

 co  CIF

número , con enderezo en  .

CERTIFICA Que esta entidade acordou en Sesión do día   solicitar a
subvención de Apoio á Cultura e así mesmo nomear como representante para as relacións
co Concello a  D./Dª   co  DNI

núm.  .
E para que conste os efectos oportunos, asino a presente en

1. Ponteareas,  de   de  2022
O Secretario,

DECLARACIÓNS DO PRESIDENTE

Dª./D. ,  con  DNI  núm.

,  como  presidenta/e  da  Asociación  Cultural

 co  CIF

número  .                            
DECLARA

1. Que esta asociación está legalmente constituída e non ten ánimo de lucro.

2. Que  a  asociación solicitante  nin,  no  seu  caso,  os  representantes  legais  da  persoa
xurídica solicitante, se atopan en ningún dos supostos de exclusión para a obtención de
axudas públicas á que se refire o artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de
Subvencións.

3. Que esta asociación, en relación a outras axudas, solicitou: SI / NON  e
recibiu:  SI / NON  subvencións doutras administracións para o mesmo fin. 

En caso afirmativo indicar o detalle:  



ORGANISMO                                                                   DISPOSICION REGULADORA                             IMPORTE              Solicitou  Recibiu

             

             

             

4.  Que esta asociación,  en relación a axudas de mínimis,  solicitou:  SI  /  NON   e
recibiu: SI / NON  subvencións doutras administracións para o mesmo fin.
En caso afirmativo indicar o detalle:  

ORGANISMO                                                                   DISPOSICION REGULADORA                             IMPORTE              Solicitou  Recibiu

             

             

             

5.   Que a  día  31/12/2022  esta  asociación tiña   socios.  Que a  cantidade ingresada  en

concepto de cotas de socios foi de   euros e que as cotas para dito exercicio

foron:

6. Que a persoa física ou xurídica solicitante está ao corrente no cumprimento das súas
obrigas co Concello de Ponteareas.

7. Esta asociación informa que  o Concello de Ponteareas,
• Asume gastos en electricidade          SI   /   NON  
• Asume gastos de funcionamento      SI  /    NON  

8.  Esta  asociación  fará  a  divulgación  do  financiamento  concedido  polo  Concello  de
Ponteareas  figurando  en  folletos,  programas,  carteis,  lonas,  etc.  que  se  fagan  para
promover as actividades culturais.
   
9.  Que a asociación non está pendente de xustificar ningunha subvención recibida do
Concello de Ponteareas.     
                               
Ponteareas,  de   de  2022
O Presidente, 
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