
(Sinatura)

Documentación necesaria para a concesión da axuda solicitada:

Fotocopia do DNI do representante legal da Entidade/Agrupación

(Só para entidade CON personalidade xurídica) Documentación acreditativa da representación da persoa que
actúa en nome da Entidade (Anexo 1), e declaración responsable expedida polos organos representativos da
entidade na que faga constar o número de socios ao corrente de cuotas.

(só para entidadesé SEN personalidade xurídica) Declaración dos membros integantes da Agrupación, asinada
por todos eles e nomeamento do representante (Anexo 2).

Vilaboa , a

SOLICITUDE DE AXUDA OU SUBVENCIÓN

VILABOA

Concello de Vilaboa
Toural, s/n.
36141 Vilaboa - Pontevedra

Reservado selos internos

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                              Código postal             E-mail

Nome e apelidos DNI

ACREDITA REPRESENTACIÓN: Si Non

Provincia

Enderezo: / Rúa / Número

                             Código postal             E-mailProvinciaMunicipio

Teléfono :  Fixo / Móbil

Teléfono :  Fixo / Móbil

S
O
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N

T
E
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E
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E
S
E
N

T
A
N

T
E

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)

Outros: (Especificar)

  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa

Memoria descritiva da actividade para a que se solicita subvención e orzamento estimado dos gastos e
ingresos da mesma (Anexo 3)

Declaración xurada de que a Entidade atópase ó corrente das súas obrigas tributarias(ESTATAL, AUTONÓMICA
E LOCAL) e de Seguridade Social, e de non atoparse inhabilitado para contratar coas administracións públicas
ou para obter subvencións das mesmas e de atoparse facultado para actuar no nome da entidade (Anexo 4).

Declaración de subvencións, axudas e outros ingresos solicitadas e/ou obtidas para esta mesma actividade
(Anexo 5)

Solicita:

Expón:

Dado que carece de recursos económicos suficientes para asumir tódolos gastos necesarios para a
celebración da actividade mencionada, e tendo en conta o interese público que a mesma pode
supoñer,

Que esta Entidade vai celebrar a actividade

A concesión dunha axuda económica por parte do Concello, de €

Certificación da secretaria municipal sobre a inscrición do beneficiario no rexistro de asociacións

 Memoria de actividades da entidade do ano anterior.

 Memoria xustificativa da necesidade da subvención solicitada.

 Datos da entidade bancaria á que se debe transferir o importe da subvención que poidera concederse.



VILABOA

Concello de Vilaboa
Toural, s/n.
36141 Vilaboa - Pontevedra

Vilaboa , a

(Sinatura)

 ANEXO 1

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Secretario da Entidade

Municipio                              Código postal             E-mailProvincia

Teléfono :  Fixo / Móbil

ACREDITACIÓN DA REPRESENTACION
(só para entidades CON personalidade xurídica)

CERTIFICO:

Que na sesión da (Xunta de Socios, Asemblea, etc.)

celebrada o día acordouse nomear a D./Dna

como cargo que lle atribúa a representación lega da Entidade

con poderes suficientes para actuar por nome da mesma.

Que o nº de socios ao corrente das cuotas da Entidade á data da presente certificación é de

  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)



VILABOA

Concello de Vilaboa
Toural, s/n.
36141 Vilaboa - Pontevedra

Vilaboa , a

(Sinatura)

 ANEXO 2

DOCUMENTO DE AGRUPACIÓN
(só para entidades SEN personalidade xurídica)

outorgándolle capacidade para actuar ante o Concello en nome da Agrupación e solicitar e cumprir
todas as obrigas derivadas da concesión e xustificación da subvención.

Así mesmo, en cumprimento do artigo 23.3 da Lei Xeral de Subvencións, autorizan ao Concello de
Vilaboa  a solicitar os correspondentes certificados de atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias
e de Seguridade Social.

En , a día , as persoas abaixo asinantes constitúense

como Agrupación ao abeiro do artigo 11 da Lei Xeral de Xubvencións, como

entidade sen personalidade xurídica, co obxecto de realizar a actividade de

Asumindo todos eles, de xeito solidario e por partes iguais, a realización das tarefas de realizar os gasto que orixine
a organización da actividade mencionada, así como a das tarefas de xustificación das subv enciónsue se concedan
polo Concello de Vilaboa , e asumindo todos os membros a responsabilidade solidaria e por partes iguai p olas
obrigas de reintegro e sancións que se lle puideran impoñer polo destino incorrecto dado aos fondos percibidos
ou calquera outro incumprimento da normativa reguladora de subvencións públicas.

Acordan nomear como representante da Agrupación a D./Dª

DNI/NIFNome e apelidos DNI/CIF SINATURA

DNI/NIFNome e apelidos SINATURA

Nome e apelidos DNI/NIF SINATURA

DNI/NIFNome e apelidos SINATURA

Nome e apelidos DNI/NIF SINATURA

  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)



VILABOA

Concello de Vilaboa
Toural, s/n.
36141 Vilaboa - Pontevedra

Vilaboa , a

(Sinatura)

 ANEXO 3

MEMORIA EXPLICATIVA DA ACTIVIDADE PARA A QUE SE
SOLICITA SUBVENCIÓN

  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)



VILABOA

Concello de Vilaboa
Toural, s/n.
36141 Vilaboa - Pontevedra

Vilaboa , a

(Sinatura)

ORZAMENTO ESTIMADO DE INGRESOS E GASTROS

ACTIVIDADE:

DNI/NIFCONCEPTO EUROS

  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)

GASTOS PREVISTOS:

T O T A L

CONCEPTO DNI/NIFEUROS

INGRESOS PREVISTOS:

T O T A L

CONCEPTO

Subvención que se solicita do Concello

Subvención de outras axudas Administrativas (Deputación, Xunta, etc.)

Subvencións ou axudas de entidades privadas

Outros ingresos (detallados)



VILABOA

Concello de Vilaboa
Toural, s/n.
36141 Vilaboa - Pontevedra

Vilaboa , a

(Sinatura)

 ANEXO 4

DECLARACIÓN XURADA

Así mesmo, en cumprimento do artigo 23.3 da Lei Xeral de Subvencións, autorízase ao Concello de

Vilaboa a solicitar os correspondentes certificados de atoparse ó corrente das súas obrigas tributarias e

de Seguridade Social.

D./Dna.

en calidade de representante legal da Entidade

DECLARO que a mesma non ten débedas fiscais nin sociais pendentes coa Seguridade Social, Administración

Autonómica,  Administración Estatal nin co Concello de Vilaboa, así mesmo  tampouco se atopa  inhabilitada para

contratar coas administracións públicas, ou  para obter subvencións das mesmas (en ningún dos supostos que

impiden obte-la condición de beneficiario de subvencións por parte das Administracións Públicas recollidos no

artigo 13 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións) ,  atopandome  eu FACULTADO para actuar no nome da mesmas..

  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)

con DNI nº



VILABOA

Concello de Vilaboa
Toural, s/n.
36141 Vilaboa - Pontevedra

Vilaboa , a

(Sinatura)

 ANEXO 5

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS

D./Dna.

en calidade de representante legal da Entidade

declaro que  para a realización da actividade

  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)

Non se solicitaron nin se obtiveron outras subvencións/axudas de entidades públicas ou privadas

Solicitáronse as seguintes subvencións/axudas:

CONCEPTO DNI/NIFIMPORTE CONCEDIDO

T O T A L

ENTIDADE IMPORTE SOLICITADO



VILABOA

Concello de Vilaboa
Toural, s/n.
36141 Vilaboa - Pontevedra

Vilaboa , a

(Sinatura)

 ANEXO 6

FORMA DE PAGAMENTO

Titular da conta

  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)

NÚMERO DE CONTACÓDIGO ENTIDADE CÓDIGO SUCURSAL

Transferencia bancaria

DC

Talón nominativo a nome d Entidade



VILABOA

Concello de Vilaboa
Toural, s/n.
36141 Vilaboa - Pontevedra

Vilaboa , a

(Sinatura)

MEMORIA DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE
DO ANO ANTERIOR

  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)



VILABOA

Concello de Vilaboa
Toural, s/n.
36141 Vilaboa - Pontevedra

Vilaboa , a

(Sinatura)

MEMORIA XUSTIFICATIVA DA NECESIDADE
DA SUBVENCIÓN SOLICITADA

  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)


alberto
D:20050930093403+02'00'
D:20050930093415+03'00'
(Sinatura)
Documentación necesaria para a concesión da axuda solicitada:
SOLICITUDE DE AXUDA OU SUBVENCIÓN
VILABOA
Concello de VilaboaToural, s/n. 
 
36141 Vilaboa - Pontevedra
Reservado selos internos 
DNI/NIF
Nome e apelidos ou razón social
DNI/CIF
Enderezo: / Rúa / Número
Municipio  
                             Código postal             E-mail 
Nome e apelidos
DNI
ACREDITA REPRESENTACIÓN:
Provincia
Enderezo: / Rúa / Número
                             Código postal             E-mail 
Provincia
Municipio  
Teléfono :  Fixo / Móbil 
Teléfono :  Fixo / Móbil
SOLICITANTE
REPRESENTANTE
No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)
  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa
Solicita:  
Expón:  
Dado que carece de recursos económicos suficientes para asumir tódolos gastos necesarios para a celebración da actividade mencionada, e tendo en conta o interese público que a mesma pode supoñer, 
 
€
VILABOA
Concello de VilaboaToural, s/n. 
 
36141 Vilaboa - Pontevedra
(Sinatura)
 ANEXO 1
DNI/NIF
Nome e apelidos ou razón social
DNI/CIF
Secretario da Entidade
Municipio  
                             Código postal             E-mail 
Provincia
Teléfono :  Fixo / Móbil 
 
ACREDITACIÓN DA REPRESENTACION
(só para entidades CON personalidade xurídica)
CERTIFICO:
cargo que lle atribúa a representación lega da Entidade
con poderes suficientes para actuar por nome da mesma.
  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa
No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)
VILABOA
Concello de VilaboaToural, s/n. 
 
36141 Vilaboa - Pontevedra
(Sinatura)
 ANEXO 2
 
DOCUMENTO DE AGRUPACIÓN
(só para entidades SEN personalidade xurídica)
outorgándolle capacidade para actuar ante o Concello en nome da Agrupación e solicitar e cumprir todas as obrigas derivadas da concesión e xustificación da subvención.
 
Así mesmo, en cumprimento do artigo 23.3 da Lei Xeral de Subvencións, autorizan ao Concello de Vilaboa  a solicitar os correspondentes certificados de atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias e de Seguridade Social.
 
, as persoas abaixo asinantes constitúense
ao abeiro do artigo 11 da Lei Xeral de Xubvencións, como
Asumindo todos eles, de xeito solidario e por partes iguais, a realización das tarefas de realizar os gasto que orixine a organización da actividade mencionada, así como a das tarefas de xustificación das subv enciónsue se concedan polo Concello de Vilaboa , e asumindo todos os membros a responsabilidade solidaria e por partes iguai p olas obrigas de reintegro e sancións que se lle puideran impoñer polo destino incorrecto dado aos fondos percibidos ou calquera outro incumprimento da normativa reguladora de subvencións públicas.
DNI/NIF
Nome e apelidos 
DNI/CIF
SINATURA
DNI/NIF
Nome e apelidos 
SINATURA
Nome e apelidos 
DNI/NIF
SINATURA
DNI/NIF
Nome e apelidos 
SINATURA
Nome e apelidos 
DNI/NIF
SINATURA
  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa
No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)
VILABOA
Concello de VilaboaToural, s/n. 
 
36141 Vilaboa - Pontevedra
(Sinatura)
 ANEXO 3
 
MEMORIA EXPLICATIVA DA ACTIVIDADE PARA A QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa
No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)
VILABOA
Concello de VilaboaToural, s/n. 
 
36141 Vilaboa - Pontevedra
(Sinatura)
 
ORZAMENTO ESTIMADO DE INGRESOS E GASTROS
DNI/NIF
CONCEPTO
EUROS
  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa
No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)
GASTOS PREVISTOS:
T O T A L
CONCEPTO
DNI/NIF
EUROS
INGRESOS PREVISTOS:
T O T A L
CONCEPTO
Subvención que se solicita do Concello
Subvención de outras axudas Administrativas (Deputación, Xunta, etc.)
Subvencións ou axudas de entidades privadas
Outros ingresos (detallados)
VILABOA
Concello de VilaboaToural, s/n. 
 
36141 Vilaboa - Pontevedra
(Sinatura)
 ANEXO 4
 
DECLARACIÓN XURADA
Así mesmo, en cumprimento do artigo 23.3 da Lei Xeral de Subvencións, autorízase ao Concello de Vilaboa a solicitar os correspondentes certificados de atoparse ó corrente das súas obrigas tributarias e de Seguridade Social.
 
 
DECLARO que a mesma non ten débedas fiscais nin sociais pendentes coa Seguridade Social, Administración Autonómica,  Administración Estatal nin co Concello de Vilaboa, así mesmo  tampouco se atopa  inhabilitada para contratar coas administracións públicas, ou  para obter subvencións das mesmas (en ningún dos supostos que impiden obte-la condición de beneficiario de subvencións por parte das Administracións Públicas recollidos no artigo 13 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións) ,  atopandome  eu FACULTADO para actuar no nome da mesmas..
  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa
No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)
VILABOA
Concello de VilaboaToural, s/n. 
 
36141 Vilaboa - Pontevedra
(Sinatura)
 ANEXO 5
 
DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS
  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa
No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)
CONCEPTO
DNI/NIF
IMPORTE CONCEDIDO
T O T A L
ENTIDADE
IMPORTE SOLICITADO
VILABOA
Concello de VilaboaToural, s/n. 
 
36141 Vilaboa - Pontevedra
(Sinatura)
 ANEXO 6
 
FORMA DE PAGAMENTO 
  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa
No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)
NÚMERO DE CONTA
CÓDIGO ENTIDADE
CÓDIGO SUCURSAL
DC
VILABOA
Concello de VilaboaToural, s/n. 
 
36141 Vilaboa - Pontevedra
(Sinatura)
 
MEMORIA DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE
DO ANO ANTERIOR
  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa
No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)
VILABOA
Concello de VilaboaToural, s/n. 
 
36141 Vilaboa - Pontevedra
(Sinatura)
 
MEMORIA XUSTIFICATIVA DA NECESIDADE
DA SUBVENCIÓN SOLICITADA
  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa
No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)
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