
ANEXO I
(Solicitude)

Apelidos e nome DNI Teléfono

Entidade á que representa CIF

Enderezo Municipio-Provincia

Correo electrónico

EXPOÑO:
Que a entidade á que represento cumpre os requisitos esixidos na
convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións a
asociacións do Concello de Monterrei para o ano 2018.
Asumo todos os compromisos reflectidos na dita convocatoria e presento a
seguinte documentación esixida nesta:
- Solicitude (anexo I)
- Fotocopia do CIF da entidade e do DNI de persoa física que a representa
- Certificación de titularidade de conta bancaria
- Declaración responsable (anexo II)
- Declaración de axudas (anexo III)
- Memoria (anexo IV)
- Orzamento de ingresos e gastos (anexo V)
- Memoria de actividades de anos anteriores (anexo VI)

SOLICITO:
Unha subvención por importe de.............€ para (marcar o que proceda):
 Promoción de actividades
 Equipamento

Monterrei, ..........de....................de

Asdo.:

AO ALCALDE DO CONCELLO DE MONTERREI



ANEXO II
(Declaración responsable)

Apelidos e nome DNI Teléfono

Entidade á que representa CIF

DECLARO:

 Non atoparme incurso/a en causa constitutiva de prohibición de
obtención de subvencións.

 Estar ao corrente das obrigas tributarias coa Facenda estatal e
autonómica.

 Estar ao corrente coas obrigas coa Seguridade Social

E, para que conste para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, asino esta declaración.

Monterrei,.........de....................de.............

Asdo.:

OA ALCALDE DO CONCELLO DE MONTERREI



ANEXO III
(Declaración xurada)

Apelidos e nome DNI Teléfono

Entidade á que representa CIF

En calidade de............................................., DECLARO que a entidade á represento
presentou as seguintes solicitudes e lle foron concedidas, de ser o caso, as seguintes
axudas para o mesmo proxecto ou actividade:

Organismo ou entidade Data de
solicitude

Concesión (1) Contía

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na
columna. No caso de solicitudes denegadas, farase constar denegada.

 Non ter solicitado nin, en consecuencia, ter concedida ningunha axuda para o mesmo
fin, sexan públicas ou privadas.

Monterrei,..........de...................de ............

Asdo.:

AO ALCALDE DO CONCELLO DE MONTERREI



ANEXO IV
(Memoria)

Apelidos e nome DNI Teléfono

Entidade á que representa CIF

Enderezo Municipio-Provincia

Correo electrónico

Denominación do proxecto ou actividade

Persoa/s responsable/s do proxecto

Fundamentación (razón/s pola/s que se solicita a axuda)

Proxecto (Descrición) Data de execución

Destinatarios/as (quen se vai beneficiar desta actuación e, no caso de
actividades, quen vai participar ou para quen se organizan, número
aproximado de participantes...)

Grado de interese/utilidade dos fins perseguidos

Repercusión territorial

Potenciación do idioma/cultura galego

Observacións



Monterrei, ......de................de............

Asdo.:

AO ALCALDE DO CONCELLO DE MONTERREI



ANEXO V
(Orzamento)

ORZAMENTO XERAL DA ACTIVIDADE

Orzamento de ingresos Orzamento de gastos

Euros Euros
Ingresos da
entidade por
cotas

Gastos de
persoal

Ingresos
ordinarios

Gastos de
servizos

Ingresos
subvencións

Imprevistos

Outros ingresos Outros gastos
Total ingresos Total gastos

Monterrei, ..........de.............................de......................

Asdo.:

AO ALCALDE DO CONCELLO DE MONTERREI



ANEXO VI
(Memoria de actividades de exercicios anteriores)

Apelidos e nome DNI Teléfono

Entidade á que representa CIF

Enderezo Municipio-Provincia

Correo electrónico

EXERCICIO.............................(cubrir tantos modelos como exercicios nos que se
realizasen actividades ata un máximo de 4)

Actividades Data de execución

Descrición:

Monterrei,.......de.......................de....................

Asdo.:

AO ALCALDE DO CONCELLO DE MONTERREI



ANEXO VII
Relación numerada dos gastos

Núm. factura Provedor Concepto Importe
euros

Data
pagamento

Monterrei, ..........de.......................de...................

Asdo.:

AO ALCALDE DO CONCELLO DE MONTERREI



ANEXO VIII

Apelidos e nome DNI Teléfono

Entidade á que representa CIF

En calidade de..................................., para os efectos da súa inclusión na conta
xustificativa da subvención outorgada polo Concello de Monterrei para o proxecto
denominado................................................................................... .............................
...........................

DECLARO (sinalar o que proceda):

 Que percibiu as seguintes axudas ou subvencións para o financiamento do dito
proxecto:

Organismo ou entidade
concedente

Data de concesión Contía

 Que non percibiu ningunha outra axuda ou subvención procedente dunha
entidade pública ou privada.

 Que percibiu outros ingresos segundo o detalle seguinte:
Natureza do ingreso (1) Contía

(1) No caso de ingresos por cotas dos participantes, farase constar o número de
participantes e o seu importe unitario.

Monterrei,...........de..........................de.....................

Asdo.:

AO ALCALDE DO CONCELLO DE MONTERREI


