
ATENCIÓN!    Debe cubrir  este  formulario  e  presentalo  no  rexistro  electrónico xunto co resto da documentación requirida. O borrador pode gardarse no 
seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente

            
             

ANEXO  I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS  PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
CULTURAIS E SOCIAIS 

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN

 
SOCIAL CIF

TIPO DE VÍA  NOME DA VÍA NÚMERO ANDAR PORTA CP

CORREO

 

ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá
 

acreditarse
 

a
 

representación
 

fidedigna
 

por
 

calquera
 

medio
 

válido
 

en
 

dereito)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non
 

é
 

necesario
 

se
 

coincide
 

co
 

anterior)
TIPO DE VÍA NOME DA VÍA

PARROQUIA CP PROVINCIACONCELLO

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO/DA PRESIDENTE/A DA ENTIDADE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TELÉFONO MÓBIL DO/DA PRESIDENTE/A (obrigatorio)

DATOS

 

DA

 

SOLICITUDE

PARROQUIA

Nº REXISTRO DA ENTIDADE NO CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL DO/A SECRETARIO/A (opcional)

     

      

        

NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

TIPO

 

E

 

FINALIDADE

 

DA

 

AXUDA

 

QUE

 

SE

 

SOLICITA

Axuda

 

para

 

o

 

fomento

 

de

 

actividades

 

deportivas

Axuda

 

para

 

o

 

fomento

 

de

 

actividades

 

culturais

 

ou

 

sociais

CUSTO DO PROGRAMA CANTIDADE SOLICITADA

    
     

CONCELLO

ACTIVIDADE OU ACTIVIDADES PARA AS QUE SE SOLICITA A AXUDA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

NÚMERO DE CONTA BANCARIA DA ENTIDADE (24 DÍXITOS)

Anexo I SOLICITUDE debidamente cuberta e asinada
Anexo II NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE (só no caso de que a solicitude non sexa presentada polo presidente da entidade) 
Anexo III CLUBS DE FÚTBOL: RELACIÓN DE XOGADORES
Anexo IV CLUBS: RELACIÓN DE DEPORTISTAS / COMPETICIÓNS (agás clubs de fútbol)
Copia compulsada do CIF da entidade
Acreditación do número de socios mediante copia escaneada do libro de rexistro de socios da entidade (só para asociacións, os 
clubs deportivos non precisan presentar dita acreditación)



ANEXO I
(Continuación)

 

   (PROXECTOS describe  brevemente     a  actividade  ou  conxunto  de  actividades  para  as  que  se  solicita  axuda,  e  datas  de 
realización).

 

DENOMINACIÓN DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA A QUE SE SOLICITA A AXUDA 

IMPORTE (€)CONCEPTO

GASTOS

Victor
Rectángulo



                     Autorizo ao Concello de Vimianzo a realizar as cosultas pertinentes para comprobar que esta entidade está ao corrente nas obrigas tributarias
co Concello, coa Facenda Autonómica e Estatal, e coa Seguridade Social.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

AUTORIZO

SI NON

DECLARO

Que a entidade á que represento está inscrita no Rexistro de Asociacións do Concello de Vimianzo.

Que

 

a

 

entidade

 

á

 

que

 

represento

 

está

 

ao

 

corrente

 

nas

 

obrigas

 

tributarias

 

co

 

Concello,

 

coa

 

Facenda

 

Autonómica e Estatal, e coa Seguridade
Social.

SI NON

Que a entidade á que represento non se atopa en ningún dos supostos de incapacidade e incompatibilidade para a percepción de subvencións
ou axudaas públicas.

SI NON

Que a entidade á que represento ten actualmente socios, e que a cota anual de socios é de
As asociacións

 

deberán presentar documentación acreditativa do número de socios (os clubs deportivos non).

AXUDAS SOLICITADAS

 

NO

 

ANO

 

EN

 

CURSO

NON

 

se

 

solicitaron

 

outras

 

axudas

 

para

 

a

 

mesma

 

finalidade
SI se solicitaron outras axudas para a mesma finalidade.

ENTIDADE

 

/

 

INSTITUCIÓN

 

A

 

QUE

 

SE

 

SOLICITOU OBXECTO DA AXUDA IMPORTE SOLICITADO (€)

AXUDAS CONCEDIDAS NO ANO EN CURSO

NON se recibiron outras axudas para a mesma finalidade
SI se recibiron

 

outras axudas para a mesma finalidade.

ENTIDADE / INSTITUCIÓN A QUE SE SOLICITOU OBXECTO DA AXUDA IMPORTE CONCEDIDO (€)

ANEXO I
(Continuación)

Vimianzo,

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE VIMIANZO
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