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CONCELLO DE NARÓN Espazo reservado para uso administrativo

Padroado de Deportes

INSTANCIA DE
SOLICITUDE DE
SUBVENCIÓN

DENOMINACIÓN:
ENDEREZO:
LOCALIDADE: CP:
INSCRITA NO REXISTRO DE CLUBS E ASOCIACIÓNS DO CONCELLO CO Nº.:

TELÉFONO:

CIF

FINALIDADE:

PRESUPOSTO: CONTÍA SOLICITADA:

NOME E APELIDOS:
NIF: TELÉFONO:
RELACIÓN COA ENTIDADE:

LUGAR E DATA:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

A Memoria da actividade.

B Declaración xurada de solicitude e obtención doutras subvencións.

C Declaración de ter presentada a documentación no Rexistro Xeral de Asociacións do Concello

D Autorización  de obtención de datos da Tesourería Xeral da Seguridade Social e da Axencia Tributaria

E Orzamento de gastos e ingresos totais da entidade.

F Fotocopia da tarxeta do CIF

G Certificación de datos bancarios

H Certificación do acordo de solicitude de subvención e do nomeamento de representante.

I A declaración sinalada nos apartados F e G xa se presentou en anos anteriores, e non houbo variación.

1.- DATOS DA ENTIDADE

2.- SOLICITUDE

3.- NO CASO DE CONCESIÓN DA AXUDA FARASE EFECTIVA MEDIANTE
TRANSFERENCIA Á CONTA QUE SE SINALA NO ANEXO 1.

4.- DATOS DO/A REPRESENTANTE

SELO DA ENTIDADE E SINATURA DO SOLICITANTE
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A) MEMORIA EXPLICATIVA DA ACTIVIDADE QUE SE PRETENDE REALIZAR  (Historial da entidade,
proxecto da actividade, interese e finalidade que se persegue, número de persoas que se beneficiarán da
subvención, duración e calendario, localización, publicidade, etc.)
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NOME E APELIDOS:
NIF: TELÉFONO:
COMO PRESIDENTE/A DA
ENTIDADE:

Entidade concedente Importe

TOTAL SUBVENCIÓNS RECIBIDAS

NINGUNHA OUTRA SUBVENCIÓN

Asino a presente declaración en , de de

B) DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE

Que no ano anterior á presente solicitude solicitou e obtivo as seguintes subvencións dirixidas a
financiar as actividades subvencionadas, polos importes que se indican:

E para que conste, para os efectos de tramitación da solicitude de subvención ao Concello de Narón

O/A presidente/a,



4

GASTOS FEDERATIVOS IMPORTE
- Inscrición do club

- Fichas e Mutualidades

- Gastos de aluguer en instalacións deportivas

- Gastos de arbitraxes

- Base

Nº DE DEPORTISTAS:
- Senior

Nº

- De 20 a 80 socios

Nº DE DEPORTISTAS:

 - Menos de 20 socios

Nº

- De 80 a 140 socios

- De 140 a 200 socios

- Mais de 200 socios

OUTROS ELEMENTOS DEPORTIVOS Nº
- Por categoría deportiva

- Por desenrolo de actividades deportivas

- Por desprazamentos  propios da actividade

PERSOAL QUE COLABORA OU TRABALLA COA ENTIDADE Nº
- Licenciado/a en Ciencias da Actividade Física e o Deporte/ ou grao equivalente

- Diplomado/a en Educación Física  - Mestre en Educación Física ou grao equivalente

-Adestrador/a nacional ou técnico/a superior en Actividades Deportivas (TAFAD)

- Adestrador/a rexional   en cada disciplina deportiva

- Monitor/a básico/a  en cada disciplina deportiva

- Outros

NIVEL DA COMPETICIÓN  (por equipos) E PARTICIPACIÓNS: Nº

- Local / Comarcal

- Provincial

- Comunidade Autónoma

NIVEL DA COMPETICIÓN INDIVIDUAL Nº
- Local / Comarcal

- Provincial

- Comunidade Autónoma

- Estatal

O/A presidente/a do club

Asdo:

O/A secretario/a

Asdo:

FICHA COMPLEMENTARIA PARA CUBRIR POR CADA CLUB /  ENTIDADE
SOLICITANTE DE SUBVENCIÓN .
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ACLARACIÓN AOS PUNTOS DO BAREMO

Nº de deportistas: Indicarase o número de deportista senior e deportistas base
(englobará de biberóns a xuvenís), que posúan ficha federativa ou documentación
esixida en cada caso (deporte escolar). Entregarase un certificado da federación
correspondente ou inscrición en deporte escolar na data de publicación da
convocatoria.
Promoción de asociacionismo deportivo: indicarase mediante certificación do/a
secretario/a da entidade, co visto e prace do/a presidente/a, o número de socios/as
que ten a entidade, que deberá coincidir co rexistrado no libro de socios do club ou
entidade deportiva. Non se poderán reflectir neste apartado os/as deportistas
federados/as que xa se sinalaron no apartado anterior.
Outros elementos deportivos:
• Por categoría deportiva: indicarase o número de categorías deportivas que

ten o club. Entregarase un certificado da federación correspondente.
• Por desenvolvemento de actividades deportivas: indicarase mediante unha

pequena memoria a actividade deportiva que se realizará ao longo do ano.
• Por desprazamentos propios da actividade: Indicaráse os desprazamentos

dos equipos tanto a nivel local, comarcal, provincial ou da ComunidadeAutónoma,
como consecuencia da competición que realiza o club.

Persoal que colabora ou traballa coa entidade: indicarase o número de persoas que
colaboran ou traballan co club ou entidade deportiva sinalando a formación da que
dispoñen segundo a relación que se sinala no impreso de solicitude. Deberá
achegarse unha copia da titulación da que dispón cada persoa que se relacione.
Nivel da competición (por equipos) e participacións: indicarase o nivel da
competición dos diferentes equipos dos que dispón o club, tanto local, comarcal,
provincial ou da comunidade autónoma.
Nivel da competición individual: este apartado cubrirano soamente os clubs ou
entidades deportivas que nas diferentes categorías deportivas teñan competición a
nivel individual. O clube ou entidade deportiva deberá sinalar o nivel de competición
individual de cada un dos rapaces e rapazas na competición local, comarcal,
provincial, comunidade autónoma ou estatal.
Gastos federativos e outros gastos deportivos:
• Inscrición do clube
• Fichas e Mutualidades
• Gastos de aluger de instalacións deportivas: se terán en conta só aqueles gastos de

aluguer correspondentes a locais ou pavillóns destinados a práctica deportiva. O
gasto de aluguer deberá vir xustificado coa factura correspondente que deberá
incluir os apartados de concepto, base impoñible, IVE e retencións que
corresponde, salvo que sexan tasas municipais

• Gastos de arbitraxe
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D/Dna.
Con DNI
Como presidente/a da entidade

Que o día do mes de do presente ano presentouse no
Rexistro municipal do Concello de Narón, dirixido ao Servizo municipal de Deportes, o
impreso debidamente cuberto da comunicación ao rexistro municipal de asociacións e
entidades deportivas.

Narón asino o presente documento . de, de

C) DECLARACIÓN SOBRE A PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NO REXISTRO
MUNICIPAL DE ASOCIACIÓNS.

DECLARA

E para que conste, para os efectos de tramitación da solicitude de subvención ao Concello de

O/A presidente/a
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APELIDOS E NOME  /  RAZÓN SOCIAL

NIF
ASINADO (SÓ NO CASO DE PERSOAS FÍSICAS)

APELIDOS E NOME

NIF

ACTÚA EN CALIDADE DE
ASINADO

D) AUTORIZACIÓN DO INTERESADO PARA QUEO CONCELLO DE NARÓN POIDA SOLICITAR DATOS Á
SEGURIDADE SOCIAL, DE ESTAR AO CORRENTE NO CUMPRIMENTO DAS SÚAS OBRIGAS CON ESTA
ENTIDADE (CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS)

 A persoa que abaixo asina autoriza ao Concello de Narón a solicitar da Tesourería Xeral da
Seguridade Social os datos relativos ao cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social , para
comprobar o cumprimento dos requisitos establecidos para obter, percibir e manter a subvención
ou axuda

A presente autorización outórgase exclusivamente para os efectos do recoñecemento, seguimento
e control da subvención ou axuda mencionada anteriormente e en aplicación do disposto no artigo
11 da Lei orgánica de protección de datos (LOPD), coa autorización previa do interesado, para a
cesión dos datos que precisen as administracións públicas para o desenvolvemento das súas
funcións.

A.- DATOS DO SOLICITANTE DA SUBVENCIÓN/AXUDA DETALLADA

B.- DATOS DO AUTORIZADOR (SÓ NO CASO DE QUE SEXA UNHA PERSOA XURÍDICA OU UNHA
ENTIDADE DO ARTIGO 35.4 DA LEI XERAL TRIBUTARIA)

 ,             de                                   de

NOTA.- A autorización concedida polo asinante pode ser revogada en calquera momento mediante
un escrito dirixido ao Concello de Narón.

(especificar e detallar esta).
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APELIDOS E NOME  /  RAZÓN SOCIAL

NIF
ASINADO (SÓ NO CASO DE PERSOAS FÍSICAS)

APELIDOS E NOME

NIF

ACTÚA EN CALIDADE DE
ASINADO

F) AUTORIZACIÓN DO INTERESADO PARA QUEO CONCELLO DE NARÓN POIDA SOLICITAR DATOS Á
AXENCIA TRIBUTARIA ,  DE ESTAR AO CORRENTE NO CUMPRIMENTO DAS SÚAS OBRIGAS CON
ESTA ENTIDADE (CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS)

 A persoa que abaixo asina autoriza ao Concello de Narón a solicitar da Axencia Tributaria os datos
relativos ao cumprimento das súas obrigas coa Axencia Tributarial, para comprobar o
cumprimento dos requisitos establecidos para obter, percibir e manter a subvención ou axuda

A presente autorización outórgase exclusivamente para os efectos do recoñecemento, seguimento
e control da subvención ou axuda mencionada anteriormente e en aplicación do disposto no artigo
11 da Lei orgánica de protección de datos (LOPD), coa autorización previa do interesado, para a
cesión dos datos que precisen as administracións públicas para o desenvolvemento das súas
funcións.

A.- DATOS DO SOLICITANTE DA SUBVENCIÓN/AXUDA DETALLADA

B.- DATOS DO AUTORIZADOR (SÓ NO CASO DE QUE SEXA UNHA PERSOA XURÍDICA OU UNHA
ENTIDADE DO ARTIGO 35.4 DA LEI XERAL TRIBUTARIA)

NOTA.- A autorización concedida polo asinante pode ser revogada en calquera momento mediante
un escrito dirixido ao Concello de Narón.

(especificar e detallar esta).

 ,             de                                   de



9

GASTOS

C O N C E P T O I M P O R T E

TOTAL GASTOS

I N G R E S O S

Nº socios …………. Cota anual por socio

C O N C E P T O I M P O R T E

TOTAL INGRESOS

Selo da entidade Visto e prace
O/A presidente/a

Certifica
O/a secretario/a

E) ORZAMENTO DETALLADO
(Deberá coincidir co reflectido no Libro de Actas e de Contas da entidade)
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DENOMINACIÓN DA ENTIDADE BANCARIA OU CAIXA:

ENDEREZO:

POBOACIÓN:

ENTIDADE OFICINA DÍXITO CONTROL NÚMERO DE CONTA

D/Dna.
En calidade de
Da entidade bancaria
Con enderezo en
Certifico a existencia da devandita conta.

F)  FOTOCOPIA DO CIF DA ENTIDADE

G) FICHA BANCARIA (a dilixenciar pola entidade bancaria).

CÓDIGO CONTA:

Sinatura e selo da entidade

 ,             de                                   de



11

D/Dna. con DNI
Como secretario/a da entidade

Que na xuntanza da Xunta Directiva da mencionada entidade, celebrada o día
se adoptou o acordo de presentación de solicitude de subvención ante ao Concello de Narón,  para
a  seguinte finalidade

Así mesmo, acordouse nomear a D./Dna.
con DNI representante  para  as  relacións  desta  entidade  co  Concello  de
Narón.

, de de

Visto e prace
O/A presidente/a

O/A secretario/a

D/Dna. con DNI
Como representante da entidade

Que non está  incurso  en  causa  de  incompatibilidade  para  contratar e percibir subvencións da
administración pública e que coñece e acepta as bases da convocatoria.

Asdo:

H) CERTIFICACIÓN DO ACORDO DE SOLICITUDE E DO NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE.

CERTIFICA:

E para que conste e para os efectos oportunos, expido a presente certificación,

DECLARACIÓN DE NON ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDADE OU INCAPACIDADE

DECLARA:

, de de
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CONCELLO DE NARÓN
Espazo reservado para uso administrativo
Padroado de Deportes
INSTANCIA DE
SOLICITUDE DE
SUBVENCIÓN
DENOMINACIÓN:
ENDEREZO:
LOCALIDADE:
CP:
INSCRITA NO REXISTRO DE CLUBS E ASOCIACIÓNS DO CONCELLO CO Nº.:
TELÉFONO:
CIF
FINALIDADE:
PRESUPOSTO:
CONTÍA SOLICITADA:
NOME E APELIDOS:
NIF:
TELÉFONO:
RELACIÓN COA ENTIDADE:
LUGAR E DATA:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
A
Memoria da actividade.
B
Declaración xurada de solicitude e obtención doutras subvencións.
C
Declaración de ter presentada a documentación no Rexistro Xeral de Asociacións do Concello
D
Autorización  de obtención de datos da Tesourería Xeral da Seguridade Social e da Axencia Tributaria
E
Orzamento de gastos e ingresos totais da entidade.
F
Fotocopia da tarxeta do CIF
G
Certificación de datos bancarios
H
Certificación do acordo de solicitude de subvención e do nomeamento de representante.
I
A declaración sinalada nos apartados F e G xa se presentou en anos anteriores, e non houbo variación.
1.- DATOS DA ENTIDADE
2.- SOLICITUDE
3.- NO CASO DE CONCESIÓN DA AXUDA FARASE EFECTIVA MEDIANTE TRANSFERENCIA Á CONTA QUE SE SINALA NO ANEXO 1.
4.- DATOS DO/A REPRESENTANTE
SELO DA ENTIDADE E SINATURA DO SOLICITANTE
A) MEMORIA EXPLICATIVA DA ACTIVIDADE QUE SE PRETENDE REALIZAR  (Historial da entidade, proxecto da actividade, interese e finalidade que se persegue, número de persoas que se beneficiarán da subvención, duración e calendario, localización, publicidade, etc.)
NOME E APELIDOS:
NIF:
TELÉFONO:
COMO PRESIDENTE/A DA ENTIDADE:
Entidade concedente
Importe
TOTAL SUBVENCIÓNS RECIBIDAS
NINGUNHA OUTRA SUBVENCIÓN
Asino a presente declaración en
,
de
de
B) DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
Que no ano anterior á presente solicitude solicitou e obtivo as seguintes subvencións dirixidas a financiar as actividades subvencionadas, polos importes que se indican:
E para que conste, para os efectos de tramitación da solicitude de subvención ao Concello de Narón 
O/A presidente/a,
GASTOS FEDERATIVOS
IMPORTE
- Inscrición do club 
- Fichas e Mutualidades 
- Gastos de aluguer en instalacións deportivas
- Gastos de arbitraxes 
- Base
Nº DE DEPORTISTAS:
- Senior
Nº
- De 20 a 80 socios
Nº DE DEPORTISTAS:
 - Menos de 20 socios
Nº
- De 80 a 140 socios
 
- De 140 a 200 socios
- Mais de 200 socios
OUTROS ELEMENTOS DEPORTIVOS
Nº
- Por categoría deportiva
- Por desenrolo de actividades deportivas
- Por desprazamentos  propios da actividade
PERSOAL QUE COLABORA OU TRABALLA COA ENTIDADE
Nº
- Licenciado/a en Ciencias da Actividade Física e o Deporte/ ou grao equivalente
- Diplomado/a en Educación Física  - Mestre en Educación Física ou grao equivalente
-Adestrador/a nacional ou técnico/a superior en Actividades Deportivas (TAFAD)
- Adestrador/a rexional   en cada disciplina deportiva
- Monitor/a básico/a  en cada disciplina deportiva
- Outros 
NIVEL DA COMPETICIÓN  (por equipos) E PARTICIPACIÓNS:
Nº
- Local / Comarcal 
- Provincial
- Comunidade Autónoma 
NIVEL DA COMPETICIÓN INDIVIDUAL 
Nº
- Local / Comarcal 
- Provincial
- Comunidade Autónoma 
- Estatal 
O/A presidente/a do club
Asdo: 
O/A secretario/a
Asdo: 
FICHA COMPLEMENTARIA PARA CUBRIR POR CADA CLUB /  ENTIDADE SOLICITANTE DE SUBVENCIÓN .
ACLARACIÓN AOS PUNTOS DO BAREMO
Nº de deportistas: Indicarase o número de deportista senior e deportistas base(englobará de biberóns a xuvenís), que posúan ficha federativa ou documentación esixida en cada caso (deporte escolar). Entregarase un certificado da federación correspondente ou inscrición en deporte escolar na data de publicación da convocatoria.
Promoción de asociacionismo deportivo: indicarase mediante certificación do/a secretario/a da entidade, co visto e prace do/a presidente/a, o número de socios/as que ten a entidade, que deberá coincidir co rexistrado no libro de socios do club ou entidade deportiva. Non se poderán reflectir neste apartado os/as deportistas federados/as que xa se sinalaron no apartado anterior.
Outros elementos deportivos: 
·         Por categoría deportiva: indicarase o número de categorías deportivas que ten o club. Entregarase un certificado da federación correspondente.
·         Por desenvolvemento de actividades deportivas: indicarase mediante unha pequena memoria a actividade deportiva que se realizará ao longo do ano.
·         Por desprazamentos propios da actividade: Indicaráse os desprazamentos dos equipos tanto a nivel local, comarcal, provincial ou da ComunidadeAutónoma, como consecuencia da competición que realiza o club. 
Persoal que colabora ou traballa coa entidade: indicarase o número de persoas que colaboran ou traballan co club ou entidade deportiva sinalando a formación da que dispoñen segundo a relación que se sinala no impreso de solicitude. Deberá achegarse unha copia da titulación da que dispón cada persoa que se relacione. 
Nivel da competición (por equipos) e participacións: indicarase o nivel da competición dos diferentes equipos dos que dispón o club, tanto local, comarcal, provincial ou da comunidade autónoma.
Nivel da competición individual: este apartado cubrirano soamente os clubs ou entidades deportivas que nas diferentes categorías deportivas teñan competición a nivel individual. O clube ou entidade deportiva deberá sinalar o nivel de competición individual de cada un dos rapaces e rapazas na competición local, comarcal, provincial, comunidade autónoma ou estatal.
Gastos federativos e outros gastos deportivos: 
· Inscrición do clube
 
· Fichas e Mutualidades
· Gastos de aluger de instalacións deportivas: se terán en conta só aqueles gastos de aluguer correspondentes a locais ou pavillóns destinados a práctica deportiva. O gasto de aluguer deberá vir xustificado coa factura correspondente que deberá  incluir os apartados de concepto, base impoñible, IVE e retencións que corresponde, salvo que sexan tasas municipais
· Gastos de arbitraxe
D/Dna.
Con DNI
Como presidente/a da entidade
Que o día
do mes de 
do presente ano presentouse no 
Rexistro municipal do Concello de Narón, dirixido ao Servizo municipal de Deportes, o impreso debidamente cuberto da comunicación ao rexistro municipal de asociacións e entidades deportivas.
Narón asino o presente documento .
de
,
de
C) DECLARACIÓN SOBRE A PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIÓNS.
DECLARA
E para que conste, para os efectos de tramitación da solicitude de subvención ao Concello de 
O/A presidente/a
APELIDOS E NOME  /  RAZÓN SOCIAL
NIF
ASINADO (SÓ NO CASO DE PERSOAS FÍSICAS)
APELIDOS E NOME  
NIF
ACTÚA EN CALIDADE DE
ASINADO 
D) AUTORIZACIÓN DO INTERESADO PARA QUEO CONCELLO DE NARÓN POIDA SOLICITAR DATOS Á SEGURIDADE SOCIAL, DE ESTAR AO CORRENTE NO CUMPRIMENTO DAS SÚAS OBRIGAS CON ESTA ENTIDADE (CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS)
 A persoa que abaixo asina autoriza ao Concello de Narón a solicitar da Tesourería Xeral da Seguridade Social os datos relativos ao cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social, para comprobar o cumprimento dos requisitos establecidos para obter, percibir e manter a subvención ou axuda   
A presente autorización outórgase exclusivamente para os efectos do recoñecemento, seguimento e control da subvención ou axuda mencionada anteriormente e en aplicación do disposto no artigo 11 da Lei orgánica de protección de datos (LOPD), coa autorización previa do interesado, para a cesión dos datos que precisen as administracións públicas para o desenvolvemento das súas funcións.
A.- DATOS DO SOLICITANTE DA SUBVENCIÓN/AXUDA DETALLADA
B.- DATOS DO AUTORIZADOR (SÓ NO CASO DE QUE SEXA UNHA PERSOA XURÍDICA OU UNHA ENTIDADE DO ARTIGO 35.4 DA LEI XERAL TRIBUTARIA)
 ,             de                                   de
NOTA.- A autorización concedida polo asinante pode ser revogada en calquera momento mediante un escrito dirixido ao Concello de Narón.
(especificar e detallar esta). 
APELIDOS E NOME  /  RAZÓN SOCIAL
NIF
ASINADO (SÓ NO CASO DE PERSOAS FÍSICAS)
APELIDOS E NOME  
NIF
ACTÚA EN CALIDADE DE
ASINADO 
F) AUTORIZACIÓN DO INTERESADO PARA QUEO CONCELLO DE NARÓN POIDA SOLICITAR DATOS Á AXENCIA TRIBUTARIA , DE ESTAR AO CORRENTE NO CUMPRIMENTO DAS SÚAS OBRIGAS CON ESTA ENTIDADE (CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS)
 A persoa que abaixo asina autoriza ao Concello de Narón a solicitar da Axencia Tributaria os datos relativos ao cumprimento das súas obrigas coa Axencia Tributarial, para comprobar o cumprimento dos requisitos establecidos para obter, percibir e manter a subvención ou axuda   
A presente autorización outórgase exclusivamente para os efectos do recoñecemento, seguimento e control da subvención ou axuda mencionada anteriormente e en aplicación do disposto no artigo 11 da Lei orgánica de protección de datos (LOPD), coa autorización previa do interesado, para a cesión dos datos que precisen as administracións públicas para o desenvolvemento das súas funcións.
A.- DATOS DO SOLICITANTE DA SUBVENCIÓN/AXUDA DETALLADA
B.- DATOS DO AUTORIZADOR (SÓ NO CASO DE QUE SEXA UNHA PERSOA XURÍDICA OU UNHA ENTIDADE DO ARTIGO 35.4 DA LEI XERAL TRIBUTARIA)
NOTA.- A autorización concedida polo asinante pode ser revogada en calquera momento mediante un escrito dirixido ao Concello de Narón.
(especificar e detallar esta). 
 ,             de                                   de
GASTOS
C O N C E P T O
I M P O R T E
TOTAL GASTOS
I N G R E S O S
Nº socios ………….
Cota anual por socio
C O N C E P T O
I M P O R T E
TOTAL INGRESOS
Selo da entidade
Visto e prace
O/A presidente/a
Certifica
O/a secretario/a
E) ORZAMENTO DETALLADO
(Deberá coincidir co reflectido no Libro de Actas e de Contas da entidade)
DENOMINACIÓN DA ENTIDADE BANCARIA OU CAIXA:
ENDEREZO:
POBOACIÓN:
ENTIDADE
OFICINA
DÍXITO CONTROL
NÚMERO DE CONTA
D/Dna.
En calidade de
Da entidade bancaria
Con enderezo en
Certifico a existencia da devandita conta.
F)  FOTOCOPIA DO CIF DA ENTIDADE
G) FICHA BANCARIA (a dilixenciar pola entidade bancaria).
CÓDIGO CONTA:
Sinatura e selo da entidade
 ,             de                                   de
D/Dna.
con DNI
Como secretario/a da entidade
Que na xuntanza da Xunta Directiva da mencionada entidade, celebrada o día
se adoptou o acordo de presentación de solicitude de subvención ante ao Concello de Narón,  para a  seguinte finalidade  
Así mesmo, acordouse nomear a D./Dna.
con DNI
representante  para  as  relacións  desta  entidade  co  Concello  de 
Narón.
,
de
de
Visto e prace
O/A presidente/a
O/A secretario/a
D/Dna.
con DNI
Como representante da entidade
Que non está  incurso  en  causa  de  incompatibilidade  para  contratar e percibir subvencións da
administración pública e que coñece e acepta as bases da convocatoria.
Asdo:
H) CERTIFICACIÓN DO ACORDO DE SOLICITUDE E DO NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE.
CERTIFICA:
E para que conste e para os efectos oportunos, expido a presente certificación, 
DECLARACIÓN DE NON ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDADE OU INCAPACIDADE
DECLARA:
,
de
de
Rafa
Normal.dot
Rafa
6
Microsoft Office Word
05/07/2010 12:56:00
06/07/2010 8:05:00
06/07/2010 10:18:00
24
12
1541
8553
4
Dark
278016
787
227
9939
	: 
	CampoTexto1: 
	CampoTexto2: Por cota de socios
	CasillaVerificación1: 0
	BotónImprimir1: 
	CampoTexto3: 
	CasillaVerificación2: 0



