
Código Postal

SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURAIS
E PROMOCIÓN DE FESTEXOS

2017

                              ANEXO 1

Correo electrónico

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE
NIFNome e Apelidos

Código Postal

A ENCHER POLA ADMINISTRACIÓN

Nº REXISTRONº EXPEDIENTE

Móbil FaxTeléfono

Código IdentificaciónÓrgano/Centro/Unidade

DATAMODELO

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
NIF/CIFNome e Apelidos/Razón Social

Dirección

ProvinciaMunicipio

Dirección

ProvinciaMunicipio

IBAN

DATOS DE INTERESE

Nº inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións:

CONVOCATORIA

Código Postal

Teléfono Móbil Fax Correo electrónico

ProvinciaMunicipio

DATOS DA NOTIFICACIÓN
MEDIO DE NOTIFICACIÓNPERSOA A NOTIFICAR

          Notificación electrónica

          Notificación postal

          Solicitante

          Representante

Observacións:

DATOS BANCARIOS

Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada:

TITULAR DA CONTA:                                                                                                                                                   NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 díxitos):

DATOS DA SUBVENCIÓN

                   BOP nº____________________________ e data ____________________

€   

€   

FINALIDADE DA SUBVENCIÓN/PROXECTO

IMPORTE SOLICITADO

ORZAMENTO TOTAL DO PROXECTO



Certificado expedido pola Secretaría da Asociación, acreditativo de: acordo adoptado polo Órgano de Goberno polo cal se decide solicitar a subvención; 

número de asociados/as da entidade e data de fundación da entidade.

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA

Fotocopia da tarxeta do NIF do representante e da entidade

Declaración responsable da persoa representante da entidade de estar ó corrente das súas obrigas coa Axencia Tributaria, coa Facenda Autonómica, coa 

Seguridade Social e co Concello de Sada, co compromiso de presentar os correspondentes certificados en caso de ser beneficiario de subvención.

Declaración responsable da persoa representante da entidade de que a entidade non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 

da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións nin dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas.

Memoria subscrita pola persoa representante da entidade explicativa das actividades para as que se solicita a subvención, detallando: descrición da 

actividade obxecto da subvención; orzamento total debidamente desglosado cos gastos das actividaes propostas e previsión de ingresos para o seu 

financiamento.

Acompañando esta solicitude coa documentación requirida na convocatoria publicada n Boletín Oficial da Provincia nº_____ con data ______________, 

cumprindo todos os requisitos solicitados nas bases reguladoras e na convocatoria, e, declarando baixo a miña responsabilidade ser certos os datos que 

se consignan, SOLICITO que me sexa concedida subvención para a indicada finalidade, con base na documentación achegada.

E PROMOCIÓN DE FESTEXOS

ANEXO I

SUBVENCIÓN PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS

SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS 2017

OBXECTO DA SOLICITUDE

Asdo.:___________________

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SADA.

AVISO LEGAL

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, esta Administración infórmalle que os datos 

de carácter persoal que se obteñan da súa solicitude serán incorporados e tratados de forma segura e confidencial nos  correspondentes ficheiros. A 

recollida e tratamento destes datos ten como fin o exercicio por parte desta Administración das funcións e competencias atribuídas legalmente, incluídas 

as relativas á comunicación, notificación e calquera outra actuación que se derive das relacións xurídico-administrativas levadas a cabo nesta 

Administración e das que vostede sexa titular; así como a formación e mantemento dos propios ficheiros. Se o desexa, pode acceder ós datos facilitados 

así como solicitar, no seu caso, a súa rectificación, oposición ou cancelación, dirixindo unha comunicación escrita a esta Administración.

                      En ________________________________, a __________ de  _________________ de 2017.

número de asociados/as da entidade e data de fundación da entidade.

Estatutos da entidade. En caso de obrar xa en poder da Administración, fago constar que foron presentados con data_______________ na seguinte 

dependencia/órgano municipal:_______________________________

DATA E SINATURA

Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos facilitados son certos.


