ANEXO I
SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO
ACTIVIDADES CULTURAIS 2019

Centro
Directivo:
Convocatoria:

Concello do Barbadás. Concellería de Participación Veciñal
Concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro
que desenvolvan actividades culturais no ano 2019

1. Datos do/a representante da asociación
Nome:
Enderezo:
Código
postal:

Localidade:

Provincia:

NIF:

Teléfono:

Correo electrónico:

2. Datos da asociación/entidade
Nome:
Enderezo:
Código postal:

Localidade:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:
Páxina web/ Blog da asociación:
Número de socios/as:

Pagan cota?:

si

non

3. Datos da subvención solicitada
Orzamento total

Subvención solicitada

4. Documentación aportada







Fotocopia cotexada de tarxeta de identificación fiscal da entidade
Fotocopia cotexada do DNI do/a representante legal
Certificado orixinal dos datos bancarios co nome da entidade peticionaria
Anexo II: Declaración responsable
Anexo III: Certificado de subvencións
Anexo IV: Memoria do proxecto

Cantidade:

Nº
Expte.

ANEXO II
DECLARACIÓNS RESPONSABLES
D/Dª........................................................................................................................................ ,
DNI/NIF …………………...................…, en calidade de ………………………….....................…………………
da asociación …………………………………………....................………….. con CIF …………………………………
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

Que o número de socios/as da asociación ou entidade que represento ascende a __
Que esta entidade/asociación non podería realizar as actividades previstas de non
ser beneficiaria da subvención do Concello de Barbadás.
Que a asociación/entidade que represento cumpre cos requisitos esixidos no artigo
13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 25 do
Regulamento da lei xeral de subvencións.
Que a asociación/entidade que represento se atopa ao corrente das obrigas
tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, coa Facenda Autonómica e coa
Seguridade Social, de conformidade co disposto no artigo 23.4 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións.
Que, así mesmo, me comprometo a acreditar nun prazo de dez días, conforme o
establecido no artigo 23.4 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, a
partir do requirimento que se me formule, mediante documentos orixinais ou outros
medios, os extremos a que se refire esta declaración.
Barbadás, ……………. de …………………………………….. de 2019

.................................................................................
(Sinatura)

ANEXO III
CERTIFICADO DE SUBVENCIÓNS

D/Dna ...................................................................................................................................... ,
DNI/NIF .................................................................................................................................. ,
en calidade de secretario/a da asociación ............................................................................. ,
con CIF …………………………………

CERTIFICO

Que a esta asociación/entidade
coa mesma finalidade

Si

Non se lle concederon outras axudas ou subvencións

Relación doutras subvencións ou axudas para este proxecto doutros organismos públicos
e/ou entidades privadas , especificando, no seu caso, aquelas efectivamente concedidas ata
a data e o seu importe:
Entidade á que se
solicitou a axuda

Nome da axuda

Data

* Concedida/ Denegada/ En Trámite
Barbadás, ……………. de……………………………………….. de 2019

.................................................................
(Sinatura)

Contía
solicitada

Contía
concedida

Estado*

ANEXO IV
MEMORIA DO PROXECTO

IMPORTANTE:
 Ler o formulario completo antes de cubrilo.
 A memoria poderá ir acompañada por material fotográfico, programas de man, carteis,
etc.
I

Nome completo da asociación

Nome:

II

CIF:

Datos do proxecto

1. Denominación do proxecto:
Denominación do proxecto:

2. Datas de celebración e calendario das actividades que inclúe o proxecto, que deberán
desenvolverse entre o 1 de xaneiro e o 15 de decembro de 2019:
Data de inicio

Data de fin

Actividades
Día

Mes

Ano

3. Lugares de celebración:

4. Número de edición da actividade:
5. Relación da actividade coa programación cultural do Concello do Barbadás:

Día

Mes

Ano

6. Resumo do proxecto. Explicar de maneira sintetizada, clara e suficiente:
a) Actividades culturais. Citar, explicando brevemente as actividades e características
principais:

b) Obxectivos de cada actividade:

c) Público ao que vai dirixido:

7. Orzamento das actividades que constitúen o proxecto:
NOME DA ACTIVIDADE

CUSTO PREVISTO

GRATUÍTA
SI/NON

8. Desagregación do importe previsto en cada tipo de gastos:
*GASTO

CUSTO TOTAL EN EUROS

TOTAL:

* Persoal, arrendamento de servizos, servizos técnicos, edición de publicacións, xestión e
administración, publicidade e propaganda, etc.
9. Vías de financiamento e ingresos obtidos pola asociación: cotas de socios, venda de
entradas, venda de produtos, axudas doutras administracións, patrocinios privados...
TIPO DE FINANCIAMENTO OU INGRESO

TOTAL EN EUROS

TOTAL:

10. Medidas de publicidade ou difusión das actividades e dossier da actividade (de ser o
caso):

III Observacións que desexe facer o/a solicitante:

D/Dna. ............................................................................................................................................ ,
En calidade de …………………… da asociación ……………………………………….....…………………………………
certifica a veracidade de todos os datos que constan no presente anexo.

Barbadás, ……….. de ................................................ de 2019

...........................................................................
(Sinatura)
(*) Segundo proceda.
Para os efectos previstos na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro (BOE do 6 de decembro
de 2018), de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos
consignados no presente documento serán incorporados a un ficheiro do que é titular o
Concello do Barbadás. Os seus datos serán empregados soamente para a xestión de axudas
e subvencións e non serán cedidos nin usados para outro fin diferente. Respecto dos citados
datos, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación nos termos
previstos na indicada Lei orgánica 3/2018 ante o Concello do Barbadás.

