
I023 SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN
ÁNIMO DE LUCRO.
Actividades e equipamentos das asociacións

(Selo de rexistro)

Datos da entidade solicitante

Denominación CIF

R./Lg.(1) Parroquia Núm.

Bloq/Escaleira Piso/porta Código Postal Municipio

Provincia Teléfono Correo electrónico(2)

(1)
enderezo para notificación postal    

(2) 
correo electrónico para notificación electrónica 

Datos da persoa representante 

Nome e apelidos NIF/NIE

R./Lg.(3) Parroquia Núm.

Bloq./Escaleira Piso/porta Cód. Postal Municipio

Provincia Teléfono Correo electrónico(4)

(3)
enderezo para notificación postal    

(4) 
correo electrónico para notificación electrónica 

SOLICITO unha subvención ao abeiro da convocatoria de subvencións a entidades sen ánimo de lucro do presente exercicio do Concello de Abegondo:

Actividades e equipamentos das asociacións
Actividade ou equipamento:

Data de realización da actividade: Importe da subvención solicitada (máximo 80% dos gastos totais):

Núm. de persoas que se benefician da axuda: Núm. de asociados en activo:

Memoria explicativa:

Emprego da lingua galega na actividade:           SI                   NON

Núm. de inscrición no rexistro municipal de asociacións:

DETALLE DO ORZAMENTO ESTIMATIVO DOS GASTOS

CONCEPTO IMPORTE (€)

Total gastos:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA  

☐ Declaración do/a presidente/a  de non estar incurso/a en ningún dos supostos de prohibición previstos no artigo 13 da Lei 38/2013, do 17 de

novembro, xeral de subvencións, de non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas no artigo 10

da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e doutras axudas solicitadas e/ou concedidas (anexo I).

☐ Certificación do acordo de nomeamento dos membros da Xunta Directiva (anexo II).

☐ Certificado da entidade bancaria do número de conta (no caso de novos solicitantes ou por cambio no número de conta).
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NÚMERO DE CONTA

Titular:

De acordo co artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas os interesados
non estarán obrigados a achegar documentos que fosen elaborados por calquera Administración, por isto o Concello de Abegondo accederá
aos seus datos tributarios, fiscais e da seguridade social co obxecto da tramitación do expediente. Presúmese que a consulta ou obtención é
autorizada salvo que conste no procedemento a oposición expresa. (Cubrir só no caso de non autorizar o acceso aos datos):

☐ Non autorizo o acceso aos datos tributarios, fiscais e da seguridade social. (Neste casto deberá presentar os seguintes documentos):

☐ Certificado de estar ao corrente das obrigas tributarias e fiscais coa AEAT.

☐ Certificado de estar ao corrente das obrigas coa Seguridade Social.

Seleccione a forma de notificación (no caso de persoa física. As persoas xurídicas notificaranse de forma electrónica obrigatoriamente)

 Notifíquese a  Persoa solicitante  Persoa representante

Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.gal
Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada. 
Ao elixir esta modalidade de notificación vostede autoriza a alta no Sistema Notific@.
Os avisos da posta a disposición da notificación enviaranse ao correo electrónico (enderezo indicada anteriormente segundo a persoa seleccionada á que se notifica)

Postal  (enderezo postal indicado anteriormente segundo a persoa seleccionada á que se notifica)

Abegondo  de  de 

(Sinatura do/a solicitante ou o/a representante)

“De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE ABEGONDO, con
enderezo SAN MARCOS, N.º 1, 15318 – ABEGONDO (A Coruña). Os datos serán utilizados para prestar o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os seus datos non
se cederán a terceiros, salvo por obrigación legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, así como opoñerse ou retirar o
consentimento e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. Para iso, CONCELLO DE ABEGONDO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode
presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional e detallada sobre
Protección de Datos solicitándoa en: SAN MARCOS, N.º 1, 15318 – ABEGONDO (A Coruña).”
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