CONCELLO DA CAPELA
As Neves, 46. 15613 A CAPELA (A Coruña)
Teléf : 981 45 90 06 . Fax; 98.1 45 93 t1
C. EIec.: correo@concellodacapela es . wwwconcellodacapela.es

CONVOCATOR]A DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIV¡DADES CULTURAIS, DEPoRTIVAS
DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS DURANTE O ANO 2016.

1. SOLICITANTE

(os datos cubertos nese apartado deberán coincidir exactamente
cos datos da tan<eta do CIFAilF presentada, e cos do titular da conta bancaria).

Datos da entidade
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Concello

CP

Telf.

Enderezo electrónico

Fax

Telf.
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No Rexistro de Asociacións de'Galicia

Na do Rexistro
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Enderezo para efectos de notificación
Enderezo

Concello

CP

Telef.

Datos do representante
Nome e Apelidos

DNI
Telef.

2. PROGRAMA AO

MATERIA
CULTURA
DEPORTE

INFRAESTRUTURAS

E SE ACOLLE

Municipal

E

3. OBXECTO DA SUBYENCIÓN
OBXECTO DA ACTIVIDADE
OU INVESTIMENTO

ORZAMENTO
ESTIMATIVO

IMPORTE DA
SUBVENCIÓN

DE GASTOS

SOLICITADA

PROXECTO DA ACTIVIDADE OU INVESTIMENTO, INTERESE E OBXECTIVO QUE PERSEGUE:

N" DE PERSOAS QUE SE BENEFICIAN DA AXUDA:

CALENDARIO DAS ACTIVIDADES /INVESTIMENTOS QUE SE REALIZARÁN:
I

DETALLE DO ORZAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS
(Todos os conceptos deberán axustarse ao programa polo que se opte: actividade xeral
ou infraestrutura e equipamento)
GASTOS

IMPORTE

CONCEPTO

TOTAL GASTOS
INGRESOS

IMPORTE

CONCEPTO

TOTAL INGRESOS

CERTIFICACIÓN
DO ACORDO DE
NOMEAMENTO DO REPRESENTANTE

SOLICITUDE

E

DO

con DNI número.....
..., como
secretario da entidade ...............
CERTIFICA: que na reunión da xunta directiva da mencionada entidade, realizada o
dÍa ............
adoptouse o acordo de presentación da seguinte solicitude:

CONVOCATORIA CONCESIÓN

DE

SUBVENCIÓNS PARA ACTIvIDADES

CULTURAIS, DEPORTIVAS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS DURANTE
ANo 2016.

Así mesmo, acordouse nomear a

D/D.".....

o

................representante

para as relacións desta entidade co Concello.

'- ::::

:ll uull: '::x:::T'J::::::::::::;.fi:: : presen'fe cer'fificación

V'E PRACE
O

en

Asinado:
O Secretario.

Presidente,
,l

(Esta declaración deberá realizala a persoa nomeada como representante)

D/Dna.......

con

D.N.r

como

representante da entidade....

DECLARA:
1. Que a entidade a que represento está ó corrente das súas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
2. Que non estou incurso en causa de incompatibilidade bu incapacidade para contratar
coa Administración e que coñezo e acepto as bases da convocatoria.
Ó mesmo tempo, autorizo ó Concello a obter as certificacións da Axencia Estatal da
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que
a entidade que represento está ó corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.

CERTIFICACIÓN DE NÚMERO DE SOCIOS
D/D"
secretario da entidade...

CERTIFICA:
que o número de socios activos desta entidade ascende á cantidade

de

Vo e prace

O Presidente,

O Secretario,

NOTAS:
Para a presentación desta solicitude:

l. O prazo máximo

para presentar esta solicitude é o próximo 31 de

2.As solicitudes deberán corresponder

a

marzo de 2016.

unha soa materia (Cultura, Deporte ou

infraestruturas)

l. O

Xustificación de subvencións:
prazo de xustificación, no caso de que se conceda

a subvención será o 15 de

decembro de2016.
Con carácter xeral admitiranse fotocopias que veñan compulsadas:

-

Perante notario.
- Polos concellos respectivos.
- Polo órgano administrativo que teña no seu poder os documentos orixinais.
- Polo disposto no artigo 38 da Lei 30/1992, réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común a de calquera órgano da
Administración Xeral do Estado, ou da comunidade autónoma.

DOCUMENTOS QUE SE ACHEGAN COA SOLICITUDE:
A - Fotocopia compulsada

da tarxeta do CIF da entidade

B.- Fotocopia dos €statutos da entidade.

C.-CertificacióndainscriciónnoRexistro

deAsociaciónsdeGalicia,enocasodasAsociacións deveciños,certificacióndainscriciónno

rexistro municipal correspondente.
D.- Certificación do número de socios activds:
E.- Certificación dos datos banca¡ios.
F.- Declaración de esta¡ ó corrente das obrigas tributarias
G.- Certificación acreditativa do acordo no que

se

e coa Seguridade Social.

aproba participar nestes programas e do nomeamento do representante para as súas

relacións co Concello

H.- Declaración do representante de non esta¡ incu¡so en causas de incompatibiliade ou incapacidade para contratar coa Administración e
aceptación das bases da convocatoria.

I.- Programa da actividade ou investimento que

se vai

realizar

J.- Orzamento estimativo de gastos.

K.- Importe da subvención solicitada

ossrnv¿cróNs:
As entidades inscritas no Rexistro municipal de asociacións, queda¡án exentas de presentar a documentación a que se fai referencia nos
apartados a),b),c),d) e e) do artigo 4 das Bases

,q

