
CONVOCATORIA DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN ECONÒMICA,
DIRIXIDOS AS CONFRARÍAS DE PESCADORES PARA ACTIVIDADES E

INVESTIMENTOS. Ano 2005

1.- SOLICITANTE:   (Os datos cubertos neste apartado deberán coincidir exactamente cos datos da tarxeta do CIF, e cos

do titular da conta bancaria.)

Datos de entidade:
Denominación: CIF:
Enderezo: C.P.:
Localidade: Teléfono
Fax

Datos do representante:     
Nome e apelidos :  NIF:
Teléf.: Fax: Relación coa entidade:

2.- CERTIFICACIÓN DO ACORDO DE SOLICITUDE E DO NOMEAMENTO

DO REPRESENTANTE

D./Dª. ..................................................................................................... con DNI. nº. ...........................

como secretario da Confraría de pescadores de .............................................................   CERTIFICA:

Que na reunión da xunta directiva da mencionada entidade, celebrada o día ......................, adoptouse o

acordo de presentación da solicitude seguinte:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................Así

mesmo, acordouse nomear a D. ...................................................................................................

representante  para as relacións desta entidade coa Deputación. 

E para que conste, para os efectos oportunos, expido a presente certificación en 

                                             a               de                                do 200

                Vº e prace: Asinado,

                      O Presidente,             O Secretario, 
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   PPE            A cubrir pola admón.
PROMOCIÓN
ECONÓMICA



3.- OBXECTO DA SUBVENCIÓN.

1ª PRIORIDADE

Obxecto da actividade ou inversión
Orzamento

estimativo de
gastos

Importe da
subvención
solicitada

* Con carácter xeral o orzamento estimativo de gastos non poderá exceder de 75.0000.- € entre as dúas peticións, e o
importe da subvención solicitada será entre o 20 % e o 80 % do orzamento estimativo de gastos.
Máximo dúas peticións entre os dous programas.

Memoria explicativa da inversión que se vai realizar:

Número de persoas beneficiadas pola inversión:

Calendario do investimento (datas):

DETALLE DO ORZAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS
CONCEPTO IMPORTE

TOTAL GASTOS
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2ª PRIORIDADE

Obxecto da actividade ou inversión
Orzamento

estimativo de
gastos

Importe da
subvención
solicitada

* Con carácter xeral o orzamento estimativo de gastos non poderá exceder de 75.0000.- € entre as dúas peticións, e o
importe da subvención solicitada será entre o 20 % e o 80 % do orzamento estimativo de gastos.
Máximo dúas peticións entre os dous programas.

Memoria explicativa da inversión que se vai realizar:

Número de persoas beneficiadas pola inversión:

Calendario do investimento (datas):

DETALLE DO PRESUPOSTO ESTIMATIVO DE GASTOS
CONCEPTO IMPORTE

TOTAL GASTOS
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DECLARACIÓN DE NON ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDADE OU
INCAPACIDADE E DE ACEPTACIÓN DAS BASES DA CONVOCATORIA.

(Esta declaración deberá realizala a persoa nomeada como representante)

D./Dª ..................................................................., con D.N.I. nº ...........................
como representante da entidade ............................................................................

DECLARA:
1.- Que a entidade a que representa está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
2.- Que non estou incurso en causa de incompatibilidade ou incapacidade para contratar coa
Administración e que coñezo e acepto as bases da convocatoria.

Ao mesmo tempo, autorizo á Deputación 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 ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

 

................................................, o ................de .......................... de 200

Sinatura,

DOCUMENTOS QUE SE ACHEGAN COA SOLICITUDE:

N O T A S:
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A.- Fotocopia da tarxeta do CIF da entidade
B.- Fotocopia dos estatutos da entidade.
C.- Certificación dos datos bancarios da entidade, segundo modelo aprobado pola

Deputación.
D.- Declaración de estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
E.- Certificación acreditativa do acordo no que se aproba participar nestes programas e do

nomeamento do representante para a súas relacións coa Deputación.
F.- Fotocopia da tarxeta de NIF do representante.
G.- Declaración do representante de non estar incurso en causas de incompatibilidade ou

incapacidade para contratar e percibir subvencións da Administración Pública e de
aceptación das bases da convocatoria.

H.- Memoria explicativa da actividade ou investimento que se vai realizar, que fará
mención ás persoas beneficiadas directa ou indirectamente pola axuda e ao calendario  
fixado.

I.- Autorización para que a Deputación poda obter as certificacións da Axencia Estatal da
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que
a entidade está ao corrente nas súas obras tributarias e coa Seguridade Social no
momento de recoñecer as obrigacións e ordear os pagos das subvencións.

K.- Orzamento estimativo de gastos, que non poderá ser superior a 75.000.- € entre as dúas
peticións.

No caso de realización de obras: memoria estimada ou proxecto de técnico competente.
L.- Importe da subvención solicitada que non poderá superar ao 80 % do orzamento

estimativo de gastos.



Para a presentación desta solicitude:

1.-- O prazo máximo para presentar esta solicitude é o próximo día 6 de maiol do
2005.

2.-- As entidades poderán solicitar un máximo de dúas solicitudes.

Xustificación de subvencións:

1.-- O prazo de xustificación, no caso de que se conceda a subvención será o 31 de
xullo do 2006.
2.-- As subvencións aboaranse despois de que se xustifique o gasto.

Compulsas

Con carácter xeral admitiranse fotocopias sempre que veñan compulsadas:

-- Diante de notario.
--  Polo Rexistro Xeral da Deputación da Coruña.
-- Polo órgano administrativo que teña no seu poder os documentos orixinais.
-- Polo secretario das confrarías de pescadores.
-- Polo disposto no artigo 38 da Lei 30/1992, réxime xurídico das administracións
públicas e de procedemento administrativo común a de calquera órgano da
administración xeral do estado, ou da comunidade autónoma.
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