LIÑA DE AXUDA: DINAMIZACIÓN COMERCIAL, HOSTALEIRA E MERCADOS

SOLICITUDE
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Convocatoria de axudas ANUALIDADE 2019
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
Razón social

NIF

Enderezo completo

Teléfono

teléfono móbil

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
Nome
Primeiro apelido

correo electrónico

segundo apelido

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (Só cando no coincida co anterior)

Teléfono

teléfono móbil

correo electrónico

DATOS DA PERSOA DE CONTACTO PARA A TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE
Nome
Primeiro apelido
segundo apelido
Teléfono

teléfono móbil

NIF

correo electrónico

SUBVENCION SOLICITADA
Importe (€)
TOTAL subvención solicitada

€

TOTAL cofinanciamento

€

TOTAL CUSTE ACTIVIDADES

€

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Asdo.:

Lugar e data
Ferrol,

%

de

De 2019

100%
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Convocatoria de axudas ANUALIDADE 2019
ENTIDADE SOLICITANTE

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
Nome
Primeiro apelido

segundo apelido

NIF

a) Declara responsablemente que a entidade solicitante está inscrita no Rexistro Municipal de Entidades
Cidadás do Concello de Ferrol
b) Declara responsablemente que a entidade solicitante cumpre cos requisitos establecidos para obter a
condición de beneficiario segundo o art. 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e do art.
10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
c) Declara responsablemente que a entidade solicitante cumpre coas obrigas esixidas no art. 14 da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e particularmente o sometemento ás actuacións de
comprobación do Concello e ás de control financeiro que llesponden á intervención municipal nos termos
sinalados no Título III da Lei 38/2003
d) En relación coas actividades subvencionadas na presente convocatoria, declara que:
Non ten solicitado outra axuda ata o día da data
Si presentou solicitude doutras axudas , pero non foron concedidas ata o día da data
Si obtivo outras axudas nos seguintes organismos ata o día da data:

Organismo/entidade pública ou privada

data
solicitude

data concesión

importe

Así mesmo, a entidade solicitante comprométese a comunicar cantas solicitudes de subvención,
relacionadascoas actividades subvencionadas nesta convocatoria, tramite en calquera organismo
público/privado a, a partirda data de hoxe.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Asdo.:
Lugar e data
Ferrol,

de

De 2019
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documentación xeral:

Ano

Subvención

Copia do CIF da entidade/asociación
Dispoñible na unidade tramitadora
Copia dos seus estatutos
Dispoñible na unidade tramitadora
Copia do CIF do solicitante/representante que asina esta solicitude
Dispoñible na unidade tramitadora
Declaración responsable de que os datos dispoñibles na unidade tramitadora non sufriron variación ningunha
Número de conta bancaria (formulario oficial Tesouraría Municipal)
Certificación acreditativa:
- Do acordo de solicitude da subvención por parte da entidade
- Nomeament do representante para a relación da entidade con Concello
- Nümero de socios/as da entidade
- Do compromiso de facer constar a colaboración do Concello de Ferrol en toda a
publicidade e difusión das actividades
- Do compromiso de obter licenzas/autorizacións preceptivas para o desenvolvemento
das actividades.
Acreditación de estar ao corriente nas obrigas coa Tesouraría da Seguridade Social, coa AEAT e
coa Comunidade Autónoma
Documentación específica:
Solicitude de subvención (modelo solicitude)
Cadro de valoración (modelo)
Memorias-actuacións (modelo)
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Asdo.:
Lugar e data
Ferrol,
de

De 2019

