BASES DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO
EXERCICIO 2017
ANEXO I
DESIGNACIÓN DA PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE ANTE O CONCELLO DE RIVEIRA

D/Dª

en calidade de secretario/a

da entidade

CERTIFICO:
Que a xunta directiva da entidade, en sesión celebrada o día
adoptou os seguintes acordos:

________________________________

1º.- Acollerse á convocatoria de subvencións promovida polo Concello de Riveira para o apoio das
actividades desenvolvidas por entidades sen ánimo de lucro liña

correspondente ao

exercicio 2017.
2º Designar a D/Dª
que represente á entidade ante o Concello en todo o procedemento.

para

E para que así conste, aos efectos oportunos, expido e firmo a presente, de orden e co visto e prace do
presidente da entidade, en Riveira,
de
de dous mil dezasete.

Asinado,

o/a secretario/a

V. e prace
O/a presidente/a

Nota.- Deberá xuntarse copia compulsada do DNI da persoa que represente á entidade ante o Concello.

BASES DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO
EXERCICIO 2017
ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE

D./dna.

, con NIF

residente no Concello de

_______

, parroquia/localidade de

lugar/rúa

, nº

portal

__
andar

,

na súa calidade

de representante da entidade

,
, con coñecemento dos delitos nos que puidese incorrer por falsidade,

con CIF

DECLARO:
•

Que coñezo e acepto as bases da convocatoria promovida polo Concello de Riveira para o apoio da
actividades desenvolvidas por entidades sen ánimo de lucro liña
correspondente
ao exercicio 2017, e que non estou incurso en causa de incompatibilidade ou incapacidade ningunha
para contratar e percibir subvencións da administración pública.

•

Que a entidade por min representada conta cun número de ________ socios activos.

•

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

•

Que a entidade por min representada se compromete a difundir na publicidade das actividades
subvencionadas o carácter público do financiamento, indicando expresamente a colaboración do
Concello de Riveira, inserindo o seu logo oficial en todo o material que se utilice para dita difusión.

•

Que a entidade por min representada está ao corrente das súas obrigas tributarias, coa Axencia Estatal
da Administración Tributaria, coa Tesourería da Seguridade Social Seguridade Social e coa Xunta de
Galicia.

•

Que AUTORIZO ao Concello de Riveira para comprobar que a entidade por min representada se atopa
ao corrente das súas obrigas tributarias con esa administración.

Riveira,

,de

Asdo. O/a representante da entidade

de 2017

BASES DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO
EXERCICIO 2017
ANEXO III
SOLICITUDE DE SUBVENCION

Datos da Entidade
Nome _______________________________________________________ CIF _________________________
Enderezo:

Localidade: __________________________

Tfno. _____________________________________Nº de rexistro municipal de asociacións _______________
Correo electrónico

________________________________________________________________________

Datos do representante
Nome e apelidos: ______________________________________________ NIF__________________________
Tfno. __________________________ Correo electrónico ___________________________________________

1.- OBXECTO DA SUBVENCIÓN: (Deberase describir, DE XEITO SUFICIENTE DETALLADO, a actividade para a que se
solicita a subvención, así como o fin ou obxectivo que se espera acadar con esta. En caso de que o espazo ofrecido neste
cadro non fora suficiente, a descrición poderá ser reproducida en documentos á parte, que se engadirán a esta solicitude).

a)

OBXECTO DA ACTIVIDADE

b) ORZAMENTO ESTIMATIVO
DE GASTOS.(€)

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE. INTERESE E OBXECTIVO QUE PERSEGUE.

c) IMPORTE DA SUBVENCIÓN
SOLICITADA. (€)
Máx. 50% apartado b)

MEDIO DE DIFUSIÓN / PUBLICIDADE QUE SE EMPREGARÁ

Nº ESTIMADO DE PERSOAS QUE SE BENEFICIARÁN DA AXUDA:
NOTA.- Este número deberá estar razoado, de xeito que sexa posible acreditar a súa veracidade. O razoamento pode
basearse en aspectos como o número de socios, número de participantes na actividade en anteriores edicións, etc. .)

DETALLE DO ORZAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS.
A suma total será igual ao importe do apartado b)
Gasto.

Importe (€)

Financiamento propio da entidade.
Ingreso

Outras subvencións solicitadas para a mesma finalidade.
Entidade.

Riveira,

de

Asdo.: O/a representante da entidade.

de 2017.

Importe. (€)

Importe. (€)
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EXERCICIO 2017
ANEXO IV
DESIGNACIÓN DA CONTA BANCARIA NA QUE SE EFECTUARÁ O INGRESO DA SUBVENCIÓN

I. Datos do representante
NIF

Nome ou denominación social

Domicilio fiscal

Municipio

Provincia

Código Postal

Teléfono

II. Datos da entidade
NIF

Nome ou denominación social

Domicilio fiscal

Municipio

Provincia

Código Postal

Teléfono

III. Datos bancarios
IBAN

Código entidade

Código sucursal

A cumprimentar pola entidade de crédito

(Selo da entidade de crédito)

Asdo.:___________________

D. C.

Número de conta
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EXERCICIO 2017
ANEXO V
CONTA XUSTIFICATIVA

D/Dª. ___________________________________________________________________ en calidade de
representante da entidade _______________________________________________________________.
DECLARA:
Que foron efectuadas as actividades financiadas ca achega concedida polo Concello de Riveira para o apoio
das actividades desenvolvidas por entidades sen ánimo de lucro liña ___________________________, ao
abeiro da convocatoria correspondente ao exercicio 2017, resultando acadados os obxectivos propostos.
Que a relación de gastos e ingresos na que ten incorrido a asociación por min representada é a que se
reproduce a continuación:
GASTOS EFECTUADOS
Concepto de Gasto.(1)

Importe

Expedidor da factura

Data expedición
factura

Total gastos____________________
INGRESOS QUE FINANCIARON A ACTIVIDADE.
Subvencións
Administración concedente

Importe

Total

€

Outros ingresos que financiaron a actividade
Tipo de ingreso

Total

Importe

€

Asdo. O/a representante

1

Deberá xuntarse orixinais escaneados de:
a) Facturas ou documentos acreditativos do gasto efectuado.
b) Carteis ou medios empregados na difusión / publicidade da actividade.

Actividade á que
corresponde

