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ALCALDÍA
CONCELLERÍA DE CULTURA E DEPORTES

Rexistro de entrada

 Anexo I
Solicitude Subvención

Interesado/a
Entidad/Asociación CIF

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta

CP Municipio Provincia Teléfono

Correo electrónico Fax

Representante
DNI-NIF/CIF/NIE Nome e apelidos/Razón social

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta

CP Municipio Provincia Teléfono

Correo electrónico Fax

Declara:

Expediente:

- Estar ao corrente das súas  obligacións tributarias e coa Seguridade Social.
- Non ter débeda, polo menos que estea garantida co Concello de A Merca.
- Cumprir os requisitos establecidos no art. 13 da Lei 38/2003, 17 de novembro, Lei Xeral de Subvencións, e non estar
incurso en ningunha das prohibicións sinaladas nos  apartados 2e 3.
- Que son certos os datos que figuran na presente solicitude, así como a documentación que se acompaña.



Datos da actividade
Descrición

Datos da actividade:

Data

A Merca, ___ de __________________ de _____

Asinado:

Asdo.:________________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE A MERCA (Ourense)

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no  ficheiro Base de Datos de Terceiros, cuxa finalidade é a xestión de persoas que teñen ou tuiveron algunha relación co Concello, e poderán ser cedidos de conformidade co previsto  no artigo 11
da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. O órgano responsable do ficheiro é o Concello de A Merca.  O interesado poderá exercer os dereitos de acceso , rectificación, cancelación e oposición ante o Servizo
de Atención ó Cidadán.
Todo o cal infórmase en cumprimento do artigo 5 da referida Lei Orgánica 15/1999.

Obxectivos que persegue:

Ámbito territorial da actuación:

Solicita:

Lle sexa concedida unha subvención pola cantidade de                          €, para levar a cabo as actividades explicitadas e
cuantificadas no proxecto presentado.
Documentos que se aportan:

Memoria ou proxecto de actividades
Certificado bancario de titularidade da conta
NIF
Copia acordo de solicitude de subvención
Declaracións contidas no art. 4 das Bases
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Autoriza ao órgano xestor para recabar os certificados a emitir pola Axencia Estatal da Administración Tributaria e pola
Tesourería Xeral da Seguridade Social ( Art. 23.3 da Lei Xeral de Subvencións).
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ALCALDÍA  
CONCELLERÍA DE CULTURA E DEPORTES

  Rexistro de entrada  
 
 
 
 Anexo I 
Solicitude Subvención
 
 
 
 
 
 

  Interesado/a   
Entidad/Asociación  
 
 
CIF
  

  Rúa   
 
 

  Núm.   
 

  Escaleira   
 

  Andar   
 

  Porta   
 

  CP   
 
 

  Municipio   
 

  Provincia   
 

  Teléfono   
 

  Correo electrónico   
 
 

  Fax   
 
 
 
 

  Representante   

  DNI‐NIF/CIF/NIE   
 
 

  Nome e apelidos/Razón social 
   

  Rúa   
 
 

  Núm.   
 

  Escaleira   
 

  Andar   
 

  Porta   
 

  CP   
 
 

  Municipio   
 

  Provincia   
 

  Teléfono   
 

  Correo electrónico   
 
 

  Fax   
 
Declara:
 
Expediente: 
- Estar ao corrente das súas  obligacións tributarias e coa Seguridade Social.
- Non ter débeda, polo menos que estea garantida co Concello de A Merca.
- Cumprir os requisitos establecidos no art. 13 da Lei 38/2003, 17 de novembro, Lei Xeral de Subvencións, e non estar incurso en ningunha das prohibicións sinaladas nos  apartados 2e 3.
- Que son certos os datos que figuran na presente solicitude, así como a documentación que se acompaña.
 
 
 

  Datos da actividade   

  Descrición   
 
 
Datos da actividade: 

  Data   

  A Merca, ___ de __________________ de _____   
Asinado:
 
 
 
 

  Asdo.:________________________________________________   

  SR. ALCALDE‐PRESIDENTE DO CONCELLO DE A MERCA (Ourense)   
Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no  ficheiro Base de Datos de Terceiros, cuxa finalidade é a xestión de persoas que teñen ou tuiveron algunha relación co Concello, e poderán ser cedidos de conformidade co previsto  no artigo 11 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. O órgano responsable do ficheiro é o Concello de A Merca.  O interesado poderá exercer os dereitos de acceso , rectificación, cancelación e oposición ante o Servizo de Atención ó Cidadán.
Todo o cal infórmase en cumprimento do artigo 5 da referida Lei Orgánica 15/1999.
Obxectivos que persegue:
Ámbito territorial da actuación:
Solicita:
 
Lle sexa concedida unha subvención pola cantidade de                          €, para levar a cabo as actividades explicitadas e cuantificadas no proxecto presentado. 
Documentos que se aportan:
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Autoriza ao órgano xestor para recabar os certificados a emitir pola Axencia Estatal da Administración Tributaria e pola Tesourería Xeral da Seguridade Social ( Art. 23.3 da Lei Xeral de Subvencións).
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