
                                                                 

                                                             

CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIÓNS  PARA  A  PROMOCIÓN  DE  FESTAS  POPULARES
CELEBRADOS NO EXERCICIO 2018.

ANEXO 1

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN

Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegar:
a) Cartel das festa, e, no seu caso, programa de man.
b) Certificación bancaria da conta na que se vaia a efectuar o ingreso da subvención.

DATOS DO/DA  PRESIDENTE/-A
Nome NIF
Enderezo  Municipio   
Tfno. Enderezo electrónico

Actuando en representación de (datos da entidade):

Nome   CIF   
Enderezo: Localidade  
Nº de Rexistro Municipal de Asociacións  Nº de asociados/as
Presidente/a  Secretario/a
Enderezo electrónico.

Tendo coñecemento da liña de axudas convocada polo Concello de Ames para a promoción da festas
tradicionais celebrados no exercicio 2018, SOLICITO ao abeiro desa  convocatoria a concesión dunha
achega para a realización das actividades indicadas a continuación:

Descrición dos festexos para os que se solicita a achega:

ORZAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS (* poderanse engadir follas adicionais, de non resultar esta
suficiente).
Descrición do gasto. Contía

TOTAL
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Descrición doutras subvencións solicitadas para a mesma finalidade. Importe

TOTAL

OBXECTIVOS  DA  ACTIVIDADE  PARA  A QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN.
1
2
3

Ames, _______ de __________________de 2018

O/A PRESIDENTE DA ENTIDADE
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CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIÓNS  PARA  A  PROMOCIÓN  DE  FESTAS  POPULARES
CELEBRADOS NO EXERCICIO 2018.

ANEXO 2

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO PRESIDENTE DA ENTIDADE (Asociacións  legalmente
constituídas).

DATOS DO/DA PRESIDENTE,-A
Nome da persoa que presenta a 
solicitude (Presidente da asociación).

Nif

Enderezo Municipio
Tfno. Enderezo electrónico

Actuando en representación de :

DATOS DA ENTIDADE
Nome CIF

Aos efectos do previsto no artigos 69 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedemento administrativo común das
administracións públicas e  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 achega do Concello de Ames 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/a dunha achega pública. 

 Que non obstante o anterior, autorizo ao Concello de Ames para comprobar en calquera fase do procedemento
a veracidade da anterior declaración tanto na Axencia Estatal da Administración Tributaria como 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 Ames 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.

  Ames, _______ de __________________de 2018

  O/A PRESIDENTE/A DA ENTIDADE
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CONVOCATORIA DE  SUBVENCIÓNS  PARA A PROMOCIÓN  DE  FESTAS  POPULARES
CELEBRADOS NO EXERCICIO 2018.

ANEXO 2 (bis)

DESIGNACIÓN DA PERSONA REPRESENTANTE DA COMISIÓN DE FESTAS ANTE O
CONCELLO  DE  AMES  E  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DOS  MEMBROS  DESTA
(Comisións de festas integradas por unha agrupación de persoas físicas).

Os abaixo asinantes,

DECLARAN:

1º.- Que a Comisión de Festas de ___________________  está Integrada polas seguintes persoas:

* .-__________________________________ (CARGO): _____________________

* .-__________________________________ (CARGO): _____________________

* .-__________________________________ (CARGO): _____________________.-

* (......),

2º.- Que estas persoas, decidiron acollerse á convocatoria de subvencións promovida polo Concello de Ames para o
apoio á organización e celebración de festas  populares correspondente ao exercicio 2018.

3º Que os/as  abaixo asinantes decidiron designar a D/Dª___________________________ para que formule e asine a
solicitude de achega á que se refiren as bases da subvención.

4º.- Que coñecen e aceptan as bases da convocatoria, e que non están incursos en ningunha causa de incompatibilida-
de ou incapacidade para contratar e percibir subvencións da Administración pública.

5º.- Que todos e cada un dos/das  abaixo asinantes responden solidariamente das obrigas que se puideran derivar da
subvención que agora se solicita.

6º.- Que ningún dos abaixo asinantes teñen débeda ningunha pendente de pago co Concello de Ames, coa Axencia Tri-
butaria e coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, nin están incursos en circunstancia ningunha que impida o acceso
ás achegas públicas, de acordo coa normativa de aplicación, comprometéndonos a manter esta situación ate a comple-
ta resolución do expediente.

7º.- Que a Comisión de Festas se compromete a levar un rexistro contable no que se recollan, ordenados cronoloxica-
mente, a totalidade de cobros e pagos asociados ás festas acollidas a esta convocatoria de achegas.

8º.- Que non obstante, todos e cada un dos abaixo asinantes autorizamos 1 ao Concello de Ames para solicitar da admi-
nistracións competentes as certificacións que acrediten o cumprimento destas obrigas ás que se refire o artigo 13.2 e)
da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

Ames, _____ de _______________ de 2018

Asinado.

Nota: Deberán asinar TODAS as persoas enumeradas no punto 1 anterior. Igualmente, deberá xuntar -
se copia do DNI de todas as persoas asinantes

1 En caso de non outorgar esta autorización deberán achegarse xunto coa solicitude, orixinais ou copias compulsadas dos certificados acreditativos do cumprimento 
das obrigas tributarias e coa seguridade social. Estes certificados deberán achegalos todas as persoas asinantes da solicitude.
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CONVOCATORIA DE  SUBVENCIÓNS  PARA A PROMOCIÓN  DE  FESTAS  POPULARES
CELEBRADOS NO EXERCICIO 2018.

ANEXO 3

CONTA XUSTIFICATIVA

DATOS DO/DA PRESIDENTE,-A
Nome Nif
Enderezo Municipio
Tfno. Enderezo electrónico

Presidente/ a da seguinte asociación, e actuando na súa representación de:

DATOS DA ENTIDADE
Nome CIF

DECLARO:
Que foron efectuadas as actividades financiadas coa achega concedida polo Concello de Ames para a
promoción  de  actividades  levadas  a  cabo  por  asociacións  culturais,  ao  abeiro  da  convocatoria
correspondente ao exercicio 2018,  e que se acadaron os obxectivos propostos.

Que, para as actividades subvencionadas, a relación de gastos e ingresos da asociación por min 
representada é a que se reproduce a continuación:

GASTOS EFECTUADOS2.
Expedidor da 
factura (con CIF)

Nº de 
factura

Data da expedición Concepto Importe

    
    

Total 
gastos__________________  €.-
_

 
 

INGRESOS QUE FINANCIARON A ACTIVIDADE.
Subvencións.
Administración concedente.- Importe.-
  
  
Total    ___________________________                                         
€

2 No caso das comisións de festas non personificadas, as facturas deberán ser expedidas a nome dun dos integrantes 
que tiveran asinado a solicitude de subvención.
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Outros ingresos que financiaron a actividade.
Tipo de ingreso Importe.-
  
  
Total                                                                           
____________€

Ames, _______ de __________________de 2018

O/A representante da entidade.
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