Rúa Ferrería, nº1
36650 Caldas de Reis (Pontevedra)
Telef. 986 540002- Fax 986 530393
e-mail:concello@caldasdereis.com

CONCELLO DE CALDAS DE REIS
CIF P-3600500-G

A N E X O
S O L I C I T U D E

D E

-

I

S U B V E N C I Ó N

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
Entidade:

C.I.F.

Enderezo:
Código Postal:

Parroquia:

Concello:
Telefono:

Enderezo electrónico:

DATOS DO REPRESENTANTE
Nome e apelidos:

D.N.I.

Enderezo:

Concello:

Parroquia:

Código Postal:

Telefono:

DATOS BANCARIOS
Nome da entidade financeira

Número de conta bancaria (IBAN):

DECLARA QUE
1.

Que a entidade non recibiu ningunha subvención e/ou axuda con idéntico destino, comprometéndose a comunicar ao
Concello a concesión de calquera outra axuda ou subvención de entes públicos ou privados para a mesma finalidade.
- En caso afirmativo
Relación de axudas concedidas por organismos públicos ou entidades privadas para a mesma finalidade:
Entidade

Importe:

2.

Que a entidade no se atopa incursa en ningunha das causa de prohibición para ser beneficiario/a de axudas ou
subvención pública, a que fai referencia o artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, que
implica, entre outras condicións, que se atopa ao corrente coas súas obrigas coa Facenda Estatal, Autonómica, Local e
coa Seguridade Social.

3.

Que a entidade non ten pendente de pago ningunha cantidade derivada de expedientes de reintegro de subvencións.

Autorizo ao Concello de Caldas de Reis para obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria, da
Facenda da Comunidade Autónoma e da Tesourería da Seguridade Social, nas que se acredite que a entidade que
representa está ao corrente coas súas obrigas tributaria e coa Seguridade Social.

SOLICITA
A concesión de subvención para a realización de investimentos ou programas culturais, sociais, deportivos,
etc. que se detallan polo miudo no proxecto que se achega.
En Caldas de Reis, a
(sinatura)
SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CALDAS DE REIS

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados ós correspondentes
ficheiros do Concello de Caldas de Reis. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello.
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CONCELLO DE CALDAS DE REIS
CIF P-3600500-G

A N E X O

–

I I

PROXECTO DE ACTIVIDADES OU INVESTIMENTOS
PARA O QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
DESCRIPCIÓN POLO MIUDO DA ACTIVIDADE

(1)

Nº DE ORDE:
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA (formación(2),
deporte, lecer, saídas
culturais, artesanía,
exposicións...)
COLECTIVO AO QUE SE
DIRIXE
DATA/S PREVISTAS DE
CELEBRACIÓN E PERÍODO
DE DURACIÓN.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Nº PREVISTO DE
PARTICIPANTES
ORZAMENTO DE GASTOS

euros

SUBVENCIÓN QUE SE
SOLICITA

euros

MEDIOS MATERIAIS E
HUMANOS A EMPREGAR

RESULTADOS A ACADAR E
OUTROS DATOS DE
INTERESE:

Empréguese unha copia por cada actividade incluída no programa.
En caso de que os espazos dos recadros non sexan suficientes para cumprimentar a información
requirida, completarase en folla aparte.
(1)

Enténdese por “formación” os cursos de informática e novas tecnoloxías, idiomas, educación de
adultos, apoio escolar, pintura/artes plásticas, cociña, memoria etc.
(2)

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados ós correspondentes
ficheiros do Concello de Caldas de Reis. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello.
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CONCELLO DE CALDAS DE REIS
CIF P-3600500-G

ANEXO

- III

COMPROMISO DE COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POLO CONCELLO DE CALDAS DE REIS

Dª/D

en

entidade/asociación

calidade

de

representante

da

con NIF/CIF

C O M P R O M É T E S E :

a)

A colaborar co Concello de Caldas de Reis naquelas actividades para as que sexan requiridas, sempre e
cando se adapten aos seus obxectivos e non ocasionen prexuízos ao desenvolvemento das actividades
propias nin da economía da entidade, e en concreto manifesta a súa disposición a colaborar nas
seguintes actividades (sinalar cunha “x”):
A c t i v i d a d e

(X)

Cabalgata de Reis 2015 (engalanamento de carrozas, caracterización do desfile, etc.)
Entroido 2015 (Participación no desfile, enterro da sardiña, etc.)
Festival Cultura Quente 2014
Festas patronais 2014 (participación na feira tradicional o na programación en xeral)

b) A reintegrar as arcas municipais o importe proporcional a puntuación obtida na valoración do criterio
establecido no artigo 6 b) das bases da convocatoria, no caso de incumprimento do presente compromiso.
E para que así conste, asino o presente en Caldas de Reis a

O representante

Nota importante: ESTE DOCUMENTO É DE PRESENTACIÓN VOLUNTARIA. SÓ DEBERA
PRESENTARSE NO CASO DE QUE A ENTIDADE SOLICITANTE PRETENDA QUE SE LLE VALOREN OS
CRITERIOS ESTABLECIDOS NO ARTIGO 6. b) DAS BASES. A SÚA OMISION NON CONLEVARÁ EN
NINGÚN CASO A EXCLUSIÓN DO PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN.

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados ós correspondentes
ficheiros do Concello de Caldas de Reis. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello.
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CONCELLO DE CALDAS DE REIS
CIF P-3600500-G

A N E X O

C O N T A

–

X U S T I F I C A T I V A

Dª/D

I V

D E

S U B V E N C I Ó N

en calidade de representante da entidade
con

NIF/CIF

e

enderezo

en

DECLARA:
a) Que a entidade que representa deu cumprimento aos condicionantes impostos na normativa reguladora
da subvención, mediante a execución das actividades ou investimentos que de seguido se detallan:

b) Que da realización da actividade se desprenden os seguintes resultados:

c)

Que con esta conta xustificativa achéganse os orixinais ou copias debidamente cotexadas das facturas,
nóminas e demais documentación acreditativa dos gastos efectuados que de seguido se relacionan:
Proveedor/Empresa

CIF/NIF

Nº de
factura

Concepto

Importe (€)

Total............

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados ós correspondentes
ficheiros do Concello de Caldas de Reis. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello.

CONCELLO DE CALDAS DE REIS
CIF P-3600500-G

Rúa Ferrería, nº1
36650 Caldas de Reis (Pontevedra)
Telef. 986 540002- Fax 986 530393
e-mail:concello@caldasdereis.com

d) Que se fixo a debida divulgación do financiamento concedido polo Concello de Caldas de Reis, do
investimento/actividade subvencionado/a.
e) Que tódolos documentos recollidos na presente conta atópanse a disposición do Concello de Caldas de
Reis, no local social da entidade, aos efectos da súa posible comprobación.
f)

Que a entidade referida non obtivo outra axuda ou subvención para a mesma finalidade.
- En caso afirmativo
Relación de axudas concedidas por organismos públicos ou entidades privadas para a mesma finalidade:
Entidade

Importe:

g) Que o importe das subvencións concedidas das diversas institucións non superaron o importe total dos
gastos executados, sendo destinadas tódalas achegas a actividade subvencionada.
h) Que a entidade á que representa non se atopa incursa en ningunha das causas de prohibición para ser
beneficiario/a de axudas ou subvencións públicas, a que fai referencia o artigo 13.2 da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, que implica, entre outras condicións, que se atopa
ao corrente coas súas obrigas coa Facenda e coa Seguridade Social e autoriza ó Concello de Caldas de
Reis para obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesourería da
Seguridade Social nas que se acredite que a entidade que representa está ó corrente coas súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
i)

Que son certos os datos consignados na presente conta xustificativa, e acepto someterme as normas
aplicables, facilitar a información e documentación que, no seu caso, sexa requirida polo Concello.

SOLICITA o aboamento da axuda concedida polo Concello de Caldas de Reis, por importe de
euros.

E para que conste, asino en Caldas de Reis a
O representante

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados ós correspondentes
ficheiros do Concello de Caldas de Reis. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello.

