CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO
DE LUCRO PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE SERVIZOS
SOCIAIS COMUNITARIOS E INCLUSIÓN SOCIAL DO CONCELLO DE AMES. EXERCICIO
2021
ANEXO 3
CONTA XUSTIFICATIVA
PERIODO AO QUE SE REFIRE A XUSTIFICACIÓN:
DATOS DO/A PRESIDENTE/A
Nome

NIF

Enderezo

Municipio

Tfno.

Enderezo electrónico

Presidente/a da seguinte entidade, e actuando na súa representación de (datos de entidades):
DATOS DA ENTIDADE
Nome

CIF

DECLARO:
Que foron efectuadas as actividades financiadas con cargo a achega concedida polo Concello
de Ames para a promoción de actividades complementarias de servizos sociais comunitarios
e inclusión social, realizadas por entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro, ao abeiro
da convocatoria correspondente ao exercicio 2021, e que se acadaron os obxectivos
propostos.
Que os documentos presentados xunto coa Conta Xustificativa son orixinais polo que se
responde da súa veracidade.
Que, para as actividades subvencionadas, a relación de gastos e ingresos da entidade por
min representada é a que se reproduce a continuación:

GASTOS EFECTUADOS NO PERIODO____________________________
Expedidor da
factura (con CIF)

Nº
factura

de Data da expedición

Concepto

Importe

Total gastos ______________ €
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INGRESOS QUE FINANCIARON A ACTIVIDADE NO PERIODO____________________
Subvencións
Administración concedente

Importe

Total ___________________________€
Outros ingresos que financiaron a actividade
Tipo de ingreso

Importe

Total ___________________________€
Ames, _______ de ________________ de 2021
O/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Información relativa ao tratamento de datos persoais:
O responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que poidan constar no expediente é o Concello de Ames.
Os datos serán tratados coa finalidade específica das subvencións destinadas a entidades de iniciativa social sen
ánimo de lucro para a promoción de actividades complementarias aos servizos sociais comunitarios do Concello de
Ames, que se contén nas bases polas que se aproba a correspondente convocatoria, de conformidade coa Lei
orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais
disposicións de aplicación.
A lexitimación do tratamento está baseada nunha obriga legal e no interese público. O prazo de conservación dos
datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais ou os que legalmente sexan de obrigado
cumprimento. Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa
interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Ames poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o
órgano responsable do tratamento dos datos (Concello de Ames). Tamén poderán exercitar os seus dereitos ante o Delegado de Protección de Datos do Concello no enderezo electrónico dpd@concellodeames.gal.
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