
   SERVIZO:       

          

      

  SOLICITUDE DE AXUDA ECONÓMICA PARA  

  ENTIDADES CON PERSONALIDADE XURÍDICA 

  (Capítulo III - Título II das BEO : Normas Xerais ás que deberán  

  axustarse as bases específicas que regulen a convocatoria de  

  subvencións e a súa tramitación)   

 CONCELLO DE CUNTIS      

     CONVOCATORIA:     

             

1.- DATOS DA ENTIDADE  SOLICITANTE :       

Denominación da Entidade:                                                                                                                                               C.I.F.: 
 
  

Domicilio Social:  
Rúa:                                                                                                                                                     Nº                                         Piso: 

Concello: Provincia: C.P.: Teléfono: Fax: 

      

         

2.- DATOS DO/A REPRESENTANTE:       

Nome e Apelidos: Domicilio: 

  Rua: Nº Piso: 

Concello:   Provincia:   C.P.: Representación que ostenta 

                  

         

3.-DATOS BANCARIOS:        

Titular:     Entidade:     Enderezo:     

                  

Número de conta corrente: 

         

 4. CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DA CAPACIDADE DE REPRESENTACIÓN DO SOLICITANTE.   

  D/Dª_________________________________, na súa condición de ___________________ da Entidade, CERTIFICA que o/a peticionario/a posúe 

  representación e capacidade suficiente para formular a presente solicitude, así como para percibir, no seu caso a axuda solicitada. 

        ( Sinatura e Selo) 

           

Importe total do gasto previsto Importe da cantidade solicitada 

    

                  

 5.- DECLARACIÓN DE NON ATOPARSE INCURSO EN NINGÚN SUPOSTO DE INCAPACIDADE OU INCOMPATIBILIDADE PARA A  

  PERCEPCIÓN DE SUBVENCIÓNS OU AXUDAS PÚBLICAS      

D./Dª___________________________________________, con DNI:__________________, en cumprimento do establecido nas Bases específicas 

que rexen a presente convocatoria DECLARA, que non está incurso en ningún suposto de incapacidade ou incompatibilidade  para a percepción de 

subvencións ou axudas públicas.        

    En _________ a ____ de __________ de 20___  Sinatura.   

                  

         

A Cubrir pola Administración:        

Convocatoria:       Nº de expediente: Revisado e conforme:   

          (Sinatura e data)   

                  

Documentación que se xunta:        

 - Copia do DNI do/a solicitante.    Data e sinatura do/a solicitante (representante):   

 - Memoria das actividades relacionadas co motivo de subvención.       

 - Orzamento de Gastos e Ingresos.         

 - Declaración de se solicitaron ou concederon outras subvencións para a mesma       

    actividade procedentes de calquera administración, ente público ou privado,       

    obrigándose a comunicar aquelas concedidas con data posterior á solicitude      

  - Certificación dos datos bancarios da entidade solicitante.          

  - Certificación do/a secretario/a da asociación ou declaración xurada de que se atopan ao corrente nas súas obrigas fiscais en xeral e,  

    en concreto, co concello de Cuntis e coa seguridade social.      

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CUNTIS 

      

 


