ANEXO I
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE:
NOME OU RAZON SOCIAL:
DOMICILIO SOCIAL
C.I.F.:

GONDOMAR

PONTEVEDRA

C.P.

TELEFONO

FAX

DATOS DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE:
NOME E APELIDOS:
ENDEREZO
C.I.F.:

GONDOMAR

PONTEVEDRA

C.P.

TELEFONO

FAX

Vistas as BASES reguladoras da convocatoria pública para a concesión de
axudas económicas a entidades sociais, deportivas e culturais, publicadas no
taboleiro de anuncios do Concello
SOLICITO
Que sexa admitida a trámite a solicitude de axuda, para o que se achegan os
seguintes documentos (marcar cunha X os documentos que acompaña)

DOCUMENTACIÓN RELATIVA Á ENTIDADE E Ó SEU REPRESENTANTE:
 Fotocopia compulsada do CIF da entidade solicitante e do NIF do representante legal,
No caso de esta documentación obre xa no poder desta administración, e non sufriran
modificacións con respecto ás últimas presentadas, axuntarase declaración xurada
neste senso segundo figura no anexo VI.
 Fotocopia compulsada dos estatutos da entidade (no caso de que a mesma teña
personalidade xurídica propia).
No caso de esta documentación obre xa no poder desta administración, e non sufriran
modificacións con respecto ás últimas presentadas, axuntarase declaración xurada
neste senso segundo figura no anexo VI
 Certificación dos datos bancarios da persoa ou entidade solicitante (orixinal expedido
pola Entidade).
 Certificación acreditativa do acordo de solicitude e do nomeamento de representante,
no seu caso, para as relacións da presente convocatoria según modelo que figura en
Anexo II. No caso de entidades carentes de personalidade xurídica, este requisito
entenderáse cumprido coa presentación do Anexo III
 Declararación responsable ós efectos de acreditar o estar ó corrente no pago das
obrigas tributarias e de seguridade social, comprometéndose a acreditar
documentalmente este feito antes da resolución da presente subvención, segundo
modelo que figura no Anexo IV.
 Declaración de non estar incurso en ningunha das circunstancias a que se refire o
artigo 10 da Lei Xeral de Subvencións e que imposibilita obter a condición de
beneficiario de subvencions, segundo modelo que figura no Anexo V.
 Declaración xurada manifestando que a documentación solicitada no apartado 1 e 2
obra xa en poder desta administración, segundo modelo que figura no Anexo VI.

DOCUMENTACIÓN PROPIA DAS ACTIVIDADES:
 Memoria resume da actividade que se subvenciona, segundo modelo Anexo VII.
 Orzamento de ingresos e gastos con expresión do financiamento previsto, segundo
modelo anexo VIII.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTES DO COBRO DA SUBVENCIÓN:
 Conta xustificativa segundo modelo anexo IX.
 Presentación dos certificados orixinais expedidos pola administración competente, que
acrediten estar ó corrente no pago das obrigas tributarias, hacienda e facenda, e de
seguridade social.
.

O PRESIDENTE:

Asdo. _____________________________________
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE GONDOMAR

