
 MODELO III

Festas patronais organizadas por asociacións que solicitan a 
subvención de actividades e equipamento 

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO E COMISIÓNS DE FESTAS

EXERCICIO 2015

D./Dna.: _________________________________________________ con DNI ___________________ 

representante da asociación ____________________________________________________________

SOLICITO:

Subvención  para a celebración das festas patronais que se reflicten no anexo I, ao abeiro da convoca-
toria de subvencións a entidades sen ánimo de lucro e comisións de festas para o exercicio 2015 do
Concello de Abegondo.

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

Denominación:.................................................................................................. CIF  ................................

Domicilio  ..........................................................................................   Teléfono  ......................................

Enderezo correo electrónico …..................................................................................................................

NÚMERO CONTA BANCARIA DA ENTIDADE (indicar IBAN)

DATOS DO REPRESENTANTE

Nome e apelidos …....................................................................................................................................

DNI .................................................................   Teléfono ......................................................................... 

Domicilio ...................................................................................................................................................

Relación coa entidade …..........................................................................................................................

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
 Programa das festas e datas de celebración. Orzamento de gastos (ANEXO I)
 Declaración do presidente conforme a asociación foi a encargada de realizar as festas patronais e que toda a
documentación  relativa  á  dita  asociación  xa  foi  presentada  na  solicitude  correspondente  á  convocatoria  de
subvencións dirixidas a entidades sen ánimo de lucro para actividades e investimento (ANEXO II)

Abegondo, ............. de ..................................... de 2015 

Sinatura do solicitante:

Prazo de solicitude: do 1 ao 20 de outubro de 2015
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 FESTA PATRONAL DE 

PROGRAMA DAS FESTAS

DATAS DE CELEBRACIÓN DA FESTA PATRONAL

ORZAMENTO 

PERMISO MUNICIPAL PARA CELEBRACIÓN DAS FESTAS 

SI 

NON  
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D./Dna.  _________________________________________________,  con  DNI  _________________,

como representante da asociación ___________________  __________________________________,

DECLARO:

Primeiro.- Que  a  asociación  _________________________________________________________

foi a encargada de realizar as festas patronais da parroquia de ______________________________

nas datas _______________________________________.

Segundo.- Que toda a documentación relativa á dita asociación foi presentada no Rexistro Xeral do

Concello  de  Abegondo  na  solicitude  correspondente  á  convocatoria  de  subvencións  dirixidas  a

entidades sen ánimo de lucro para actividades e investimento na data _____________ con rexistro de

entrada núm. ____________ .

Abegondo, ............... de ..................................... de 2015 

Asdo.:

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán

tratados de xeito confidencial  poderán  ser  incorporados  aos correspondentes  ficheiros do Concello  de Abegondo.  En calquera

momento poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición por medio dunha comunicación escrita no

Rexistro do concello. 
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