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ANEXO I
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES 2018
Referencia (a cubrir pola Administración):

Entidade
CIF
Enderezo fiscal (Lugar,
núm., parroquia, CP)
Teléfono
Email

Representante legal
Cargo da/o representante
NIF
Enderezo
(Lugar,núm.,
parroquia, CP)

- Que os datos indicados na solicitude son certos.
SOLICITA:
Que se lle conceda un subvención para a realización das actividades que se detallan
no Anexo II, de conformidade coas bases e Convocatoria para a concesión de
subvencións para actividades ano 2018:
Nº

ACTIVIDADE

IMPORTE SOLICITADO(€)

1
2
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- Que acepta, despois de ler e coñecer, as bases e convocatoria de subvencións para
actividades da Concellería de Participación Cidadá.
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EXPÓN:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Teléfono representante
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DOCUMENTACION A PRESENTAR:
1.- Anexo I (Modelo de solicitude).
2.- Anexo II (Memoria detallada de cada actividade).
3.- Anexo III (Declaración expresa responsable).
4.- Anexo IV (Declaración doutras axudas).
5.- Anexo V (Certificación dos datos bancarios da entidade).
6.- Anexo VI (Declaración responsable da xustificación).
6.- Fotocopia do CIF da entidade solicitante.
7.- Fotocopia do NIF do representante legal.
8.- Factura/s ou nóminas (orixinais ou compulsadas), acreditativas dos gastos
realizados e xustificantes do pagamento. No caso de que se presenten fotocopias
compulsadas deberá presentar as facturas ou nominais orixinais para que conste nelas
carimbo do Concello no que se indique que estas foron utilizadas para xustificar unha
subvención do Concello.
Lexitimación do Concello para o tratamento de datos persoais: ordenanza xeral de
subvencións do Concello de Redondela publicada no Boletín Oficial da Provincia nº 99
do 23 de maio de 2008 e Bases e convocatoria para actividades de promoción da muller
e a igualdade para o ano 2018.
De conformidade co establecido no Regulamento 2016/679 do 27 de abril de 2016
relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos
persoais e á libre circulación destes datos, informámolo de que este Concello é o
responsable do tratamento e garda dos datos achegados na instancia e na
documentación que lle acompaña. A finalidade do tratamento dos datos é a xestión
deste procedemento.
Os datos persoais non serán comunicados a un terceiro, a non ser que deban facilitarse
en cumprimento dunha obrigación legal.

Redondela,_____ de _________________________de 2018.

Asinado:
(Presidente/a ou representante legal da entidade).

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO. CONCELLO DE REDONDELA
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Así mesmo, infórmaselle do dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia
Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es)
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Pode retirar o consentimento, no caso de o outorgara, en calquera momento, podendo
exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e
portabilidade, cando este último legalmente proceda, enviando unha comunicación ao
enderezo electrónico: dpd@redondela.gal

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Os datos serán conservados o tempo necesario para poder levar a cabo o rexistro e as
accións para as que se lle solicitou o consentimento.
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ANEXO II
MEMORIA DETALLADA DE CADA ACTIVIDADE
ACTIVIDADE nº: __ (Cubrirase unha folla por cada actividade)

Entidade

Denominación da
actividade
Obxectivos da
actividade

Número de socias/os:
Entre 0 e 50 □

Entre 51 e 100 □

Entre 101 e 150 □

Máis de 150 □

Número de participantes:
Entre 0 e 9 □

Entre 10 e 19 □

Entre 20 e 40 □

Colaboran outras entidades nesta actividade?

Máis de 40 □

NON □ SI □

(En caso afirmativo cubrir o Anexo IV)

Horarios do curso
Día(s) de impartición

Mes(es) de impartición
Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Material a utilizar
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Lugar de realización:
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□ Máis de 75 h □ Entre 51 e 75 h □ Entre 25 e 50 h □ Menos de 25 h

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Duración no tempo da actividade (en horas):
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(Acubrir pola administración)
Tipo de actividade: Formación □

Promoción persoal □

Outras actividades □

Detalle do orzamento de gastos e ingresos:
Concepto Gastos

Importe

Total Gastos (1)

Concepto Ingresos

Importe

Outras subvencións Entes Públicos
(deberá estar en relación e coincidencia co indicado no Anexo
IV)

Achegas propias da Entidade Solicitante
Subvención solicitada ao Concello de
Redondela

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:0B0AREPMO6SW2OSF

Asdo.: (Presidenta/e ou representante legal da entidade)
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(1) O importe do “Total de Ingresos” debe coincidir co importe do “Total de Gastos”.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Total Ingresos (1)
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ANEXO III
DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE
Don/dona ______________________________________ NIF __________________
en calidade de presidente/a ou representante legal da entidade:
__________________________________________________________________ con
CIF ________________________________, en relación coa solicitude para tomar
parte no procedemento para a concesión de axudas do Concello de Redondela para a
realización de actividades ano 2018
DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

1. Que a entidade que represento non ten ánimo de lucro.
2. Que a entidade que represento non se atopa incursa en ningunha das

circunstancias nin prohibicións a que se refire e enumera o artigo 10 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, polo que non existe obstáculo
que impida que poida resultar beneficiaria das axudas convocadas.

3. Que esta entidade está ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda

estatal, coa Facenda autonómica, coa Facenda municipal e coa Seguridade
Social, o cal asino en cumprimento da letra e) do apartado 2º do artigo 10 da Lei
9/2007, do 13 de xuño , de subvencións de Galicia.

4. Que a entidade ten debidamente xustificadas as subvencións concedidas en

anteriores convocatorias, ou ben ten solicitada unha prórroga debidamente
xustificada e aprobada, ou ben ten presentado unha renuncia por escrito.
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Asdo.: (Presidenta/e ou representante legal da entidade)
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Redondela, _______ de _____________________ de 2018

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

E para que así conste, para os efectos oportunos, asina a/o presidente/a da entidade ou
representante legal.
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ANEXO IV
DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS
Don/dona ____________________________________________ NIF _____________
en calidade de presidente/a ou representante legal da entidade
________________________________________________con CIF ______________
Co fin de participar na convocatoria do Concello de Redondela para actividades 2018,
DECLARO, en relación a outras axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas
como as pendentes de resolución, para a mesma finalidade, procedentes das distintas
administracións públicas competentes ou das súas entidades e organismos vinculadas
ou dependentes, son as seguintes:
Axudas concedidas:
□ Non se me concedeu ningunha outra axuda para esta mesma finalidade
□ Si, se me concedeu axuda para esta mesma finalidade (cubrir o cadro inferior)
Entidade que concede a axuda

Importe

Deberá achegar orixinal ou fotocopia compulsada da resolución ou da comunicación
desta, ou certificado órgano concedente,

Entidade que concede a axuda

Importe

E para que así conste, para os efectos oportunos, asina a/o presidenta/e ou
representante legal da entidade
Redondela, ______ de ___________________ 2018
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□ Si, se me concedeu axuda para esta mesma finalidade (cubrir o cadro inferior)
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□ Non se me concedeu ningunha outra axuda para esta mesma finalidade

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Axudas solicitadas:
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ANEXO V
DESIGNACIÓN DE CONTA BANCARIA
I. Titular da conta
NIF

Nome ou denominación social

Enderezo fiscal
Provincia

Municipio
Código Postal

Teléfono/Correo electrónico

II. Datos da/o representante
NIF

Nome

III. Alta de datos bancarios
Número de conta – IBAN:

Asdo.:
Redondela, ___ de ____________ de 2018

Asdo.: ___________________________(Sinatura titular ou representante)
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POLA ENTIDADE DE CRÉDITO
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(Selo da entidade de crédito)

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

A CUMPLIMENTAR POLA ENTIDADE DE CRÉDITO
Certifico, a petición da persoa reflectida en “I Titular da conta” e a efectos da
domiciliación dos importes que se lle remitan dende a Tesourería do Concello de
Redondela, a existencia da conta referenciada en “III Alta de datos bancarios”, aberta
a nome do titular que se reflicte no citado apartado “I Titular da conta”
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Declaración responsable para a xustificación (Anexo VI)
Entidade
CIF

Representante

NIF

Enderezo
Localidade

CP
Teléfono

Correo electrónico
DECLARACIÓNS:
DECLARO RESPONSABLEMENTE que nin a asinante da declaración, nin a entidade á que represento, nin ningún
dos seus administradores ou representantes, están incursos en suposto ningún dos que se refire o artigo 13 da
Lei Xeral de Subvencións Públicas.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que non forma parte dos Órganos de Goberno ou Administración da entidade
ningún membro que se atope nos supostos recollidos na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades
do persoal ao servizo das Administracións Públicas ou tratarse de calquera dos cargos electivos regulados na Lei
Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, nos termos establecidos na mesma.

AUTORIZO ao órgano que xestione a subvención a conseguir os datos que estean en poder da administración
que fosen necesarios para comprobar a veracidade das declaracións realizadas.

Redondela, _______ de ______________________ de 2018
Asdo.:
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DECLARO RESPONSABLEMENTE que en cumprimento do artigo 25 do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo,
polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, non ter incumprida
ningunha obriga por reintegro de subvencións.
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DECLARO RESPONSABLEMENTE que a entidade atópase inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións e que
as circunstancias da entidade que nel figuran respecto dos requisitos esixidos para as subvencións do Concello
de Redondela son exactas e non experimentaron variación.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

DECLARO RESPONSABLEMENTE que a entidade atópase ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias
coa Facenda estatal, coa Facenda autonómica, coa Recadación Municipal e coa Seguridade Social. No caso de
que a concesión da subvención supere os 3.000 €, autorizo o Concello de Redondela a que poida solicitar
directamente ante as administracións correspondentes os certificados de estar ó corrente das obrigas tributarias
e coa Seguridade Social.

