Imprimir formulario

CONCELLO DE CEDEIRA
SOLICITUDE PARTICIPAR NAS SUBVENCIÓNS PARA INVESTIMENTOS
DE CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS DE CEDEIRA. MODELO ANEXO A
EXERCICIO/PERIODO: 2019
DATOS DA ASOCIACIÓN/CLUB SOLICITANTE
Nome ou razón social:

CIF:

Dirección para efectos de notificación:
CP:

Localidade:

DATOS DO REPRESENTANTE DE ASOCIACIÓN/CLUB
Nome e Apelidos:

NIF:

Dirección para efectos de notificación:
CP:

Localidade:

Cargo que representa na entidade

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotocopia do CIF da entidade
Certificado da composición actual da xunta directiva con indicación de datos e cargo que ocupan.
Fotocopia do DNI do asinante das declaracións ( Presidente ou Secretario)
Orzamento detallado, que se destina o prexecto ou programa
Memoria descriptiva ( Modelo Anexo D)
Copia da poliza de Responsabilidade Civil en vigor, e xustificante de pago exercicio actual.
Documentación xustificativa dos títulos dos técnicos
Acreditación de estar o corrente coa Seguridade Social e con Facenda, no caso de superar o importe solicitado
os 3.000,00€

DECLARACIÓN RESPONSABLE
En relación coas bases reguladoras das subvencións para investimentos destinadas a clubes e entidades deportivas
inscritas no rexistro municipal de asociacións do Concello de Cedeira, ano 2019, declaro responsablemente que a entidade
á que represento cumprecos requisitos establecidos nas bases reguladoras da presente convocatoria de subvencións e, en
particular:
Que se atopa ao corrente coas obrigas tributarias e da Seguridade Social, sempre cando non supere os 3.000, 00 € ,
que sería necesario o certificado
Que non ten pendente de xustificar subvencións concedidas polo Concello de Cedeira
Que non está sancionado mediante resolución firme coa peerda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei
de Subvencións ou a Lei Xeral Tributaria.
Que non está incurso en ningunha das circunstancias a que se refiren os artigos 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro Xeral de Subvencións e 10.2 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Que está en posesión dun seguro de responsabilidade civil que cubra os danos derivados da actividade do club frente
a terceiros.
Que se atopa inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas da CCAA galega.
O número de rexistro é:
Que non ten solicitada/ concedida ningunha subvención ou axuda pública ou privada para a mesma finalidade.
Ten solicitada/ concedida outra subvención ou axuda pública ou privada para a mesma finalidade.
Por importe (€)

da Entidade

O importe total da subvención recibida do Concello, xunto coas outras percibidas non supera o importe total dos
gastos.
Que acepto as actuacións de comprobación e seguemento que poida levar a cabo o concello.
Autorizo para os efectos da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, ao Concello de Cedeira
a incorporar estes datos, ou aqueloutros dos que tiver coñecemento como consecuencia da relación iniciada, a un
ficheiro automatizado que ten por finalildade dar cumprimento ás funcións que debe realizar dentro do proceso de
trámite, xestión, concesión e pagamento encomendados pola Lei 38/2003, Xeral de Subvencións, así como para a
xestión doutros servizos ou programas de iniciativa municipal do seu posible interese.
Manifesto o meu coñecemento de que os datos proporcionados poden resultar obrigatorios para a xestión do
expediente e que a unidade tramitadora, en tanto non comunique o contrario, entenderá que son exactos e actuais.
Comprométome a comunicar ao Concello de Cedeira, no menor prazo de tempo posible, calquera variación dos
datos proporcionados co fin de proceder á súa actualización
Coñezo as responsabilidades legais que poden derivarse de incorrer en falsedade en documentos administrativos e,
en particular, a esixencia do reintegro da subvención, mais os intereses de demora correspondentes, sen prexuizo da
tramitación do correspondente expediente.

