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Conforme o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros dos depar tamentos da Deputación Provincial
de Pontevedra e a outros relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito, que deberá presentar no Rexistro da Deputación.

Cultura

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA CENTROS OU ASOCIACIÓNS CULTURAIS
1. DATOS DO SOLICITANTE
Nome da asociación:

CIF:

Nome do representante:

DNI:

Enderezo:

C.P.:

Localidade:

Telf1.:

e-mail:

Fax:

Telf2.:

2. SOLICITUDE
Obxecto da subvención:
Orzamento

Custo total:

euros

Subvención que solicita:

euros

Ámbito da actividade
Núm. de socios:

local

provincial

%
nacional

internacional

Núm. de posibles beneficiarios:

3. DOCUMENTACIÓN
•
•
•
•
•

Fotocopia cotexada do CIF da asociación.
Fotocopia cotexada do DNI do representante legal da asociación.
Memoria explicativa dunha actividade concreta ou do investimento a realizar. asinada polo representante.
Orzamento detallado dunha actividade concreta ou, no seu caso, do investimento a realizar, asinado polo representante.
Acreditación da titularidade ou, no seu caso, da cesión do uso do ben para o que solicita a subvención.(só para solicitudes de subvencións correspondentes ó programa
C/14)
Certificación da conta bancaria a nome da entidade peticionaria.

•

DECLARACIÓN

a.- Esta asociación carece de fins de lucro.
b.- A esta asociación
SI
/NON

se lle concederon outras axudas ou se solicitaron outras subvencións coa mesma finalidade.
euros

Relación de axudas
solicitadas

euros
euros
euros

Relación de axudas
concedidas

euros
euros

c.- Esta asociación non está incursa en causas de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas e coñezo e acepto as bases da
convocatoria.
d.- O número de socios desta entidade é de
e.- Esta asociación está ó corrente coas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
Ó mesmo tempo autorizo á Deputación para obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, nas que se
acredite que a entidade que represento está ó corrente nas súas obrigas.

Data:

Asdo.: O solicitante
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