
 

ANEXO I 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS 

E DEPORTIVAS, E CELEBRACIÓN DE FESTAS POPULARES
ANO 2019

DATOS DA  ENTIDADE:
NOME: 

C.I.F : 

ENDEREZO : LOCALIDAD: 

DATOS DO/A REPRESENTANTE:

NOME E APELIDOS: 

N.I.F ;   ENDEREZO:

TELÉFONO:  RELACIÓN COA ENTIDADE:  

1.- PROGRAMA AO QUE SE ACOLLE:
MATERIA PROGRAMA

CULTURA

Organización  de  actividades  culturais  (organización  de  cursos, 
viaxes culturais, obradoiros, certames, etc)
Organización de festas parroquiais

DEPORTE Organización  de  actividades  deportivas  (escolas,  cursos, 
competicións, campus deportivos, etc)

2.- OBXECTO DA SUBVENCIÓN:
(Descrición da actividade para a que se solicita a subvención, así como do obxectivo que se espara acadar  
ca mesma)

ACTIVIDADE: 

ORZAMENTO:   IMPORTE SOLICITADO: 

Campo de opción

Casilla de verificación



 

3.- DESGLOSE DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS:

DETALLE DOS GASTOS PREVISTOS 

CONCEPTO IMPORTE

 

 

 

 

 

           TOTAIS: 

DETALLE DOS INGRESOS PREVISTOS 

CONCEPTO IMPORTE

 

 

 

 

 

           TOTAIS: 

4.- Recibiu subencións doutros organismos para a mesma finalidade:

              NON   SI



 

5.- Relación de documentación que se achega ca solicitude:

 Descrición detallada das actividades que se pretenden realizar.

 Orzamento detallado dos gastos ocasionados polas actividades para as que se solicita a 
subvención e dos ingresos previstos para o seu financiamento.

 Declaración de axudas solicitadas ou das que se teña previsto solicitar para a mesma 
finalidade.
 Declaración  xurada  do  coñecemento  das  bases  reguladoras  do  procedemento,  do 
compromiso de sometemento ás actividades de inspección que correspondan ao Concello 
de  Muxía,  así  como  o  compromiso  de  difundir  na  publicidade  das  actividades 
subvencionadas o  carácter  público  do -IAfinanciamento,  mediante  a  inclusión en toda a 
publicidade que se realice da actividade subvencionada da expresión “Colabora Concello de 
Muxía”.

 Datos bancarios.
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dona 

con NIF nº ,residente no Concello de Muxía con enderezo en:

 

na súa calidade de   da entidade,

con C.I.F.   inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións co 

nº , con coñecemento dos delictos nos que pudiera incorrer por falsidade.

DECLARO BAIXO XURAMENTO:
Que coñecemos e aceptamos as bases que rexen a convocatoria de subvencións para a 
realización de actividades do Concello de Muxía, bases que foron publicadas no Boletín 
Oficial da Provincia núm. 88 do día 17 de abril de 2008.

Que nos atopamos ao corrente das nosas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así  
como tamén co Concello de Muxía.

Que nos sometemos ás actuacións de comprobación e á achega da documentación que o 
Concello  de  Muxía  poida  acordar  para  comprobar  que  os  fin  aos  que  dediquemos  a 
subvención, no caso de que nos fose concedida, se corresponden cos fins para os que se 
solicita.

Que  nos  comprometemos a  difundir  na  publicidade  das  actividades  subvencionadas  o 
carácter público do financiamento, indicando expresamente a colaboración do Concello de 
Muxía  mediante  a  inclusión  en  toda  a  publicidade  que  se  realice  da  actividade 
subvencionada da expresión “Colabora Concello de Muxía”.

Que as subvencións obtidas ou solicitadas a outras entidades, públicas ou privadas, 
para esta mesma finalidade, son as que a continuación se detallan:

ENTIDADE  CANTIDADE SOLICITADA CANTIDADE CONCEDIDA
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ANEXO III.-
DESIGNACIÓN DA CONTA BANCARIA

I. Datos do representante.

N.I.F NOME OU DENOMINACIÓN SOCIAL

  

DOMICILIO FISCAL MUNICIPIO

 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

  

II. Datos da entidade.
N.I.F NOME OU DENOMINACIÓN SOCIAL

  

DOMICILIO FISCAL MUNICIPIO

 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

  

III. Datos bancarios.
CÓDIGO ENTIDADE CÓDIGO SUCURSAL DC NÚMERO DE CONTA

   

A cumprimentar pola Entidade de crédito (selo da entidade de crédito)
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ANEXO IV.-
(A CUMPRIMENTAR SÓ PARA COMISIÓNS DE FESTAS)

ACORDO DE SOLICITUDE DA SUBVENCIÓN E DESIGNACIÓN DA PERSOA ASINANTE DA 
MESMA.

Os abaixo asinantes, integrantes da Xunta Directiva da Comisión de Festas de:
 constituída para a organización 

das festas do  ano 

DECLARAN:

1º Que a Xunta Directiva da Entidade está integrada polas seguintes persoas:
1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

10.- 



 

2º  Que  a  Xunta  Directiva  decidiu  acollerse  á  convocatoria  de  subvencións  publicadas  polo 
Concello de Muxía para a promoción de festas populares a celebrar durante o ano 2018.

3º Que a Xunta Directiva decidiu designar a D/Dª   

para que formule e asine a instancia á que se refiren as Bases da subvención.

4º Que todos e cada un dos integrantes da Xunta Directiva responden solidariamente das obrigas 
que se deriven da subvención que agora se solicita.

5º Que todos e da una dos integrantes da Xunta Directiva están ao corrente das súas obrigas  
tributarias e coa Seguridade Social.
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Nota.- (Deberán asinar TODOS os integrantes da Xunta Directiva recollidos no punto 1 anterior).-



 

ANEXO V.-
CONTA XUSTIFICATIVA.

D/Dª  

en calidade de 

 

da Asociación/Entidade 

  
Declara:

1.- Que no exercicio 201 obtivo unha subvención do Concello de Muxía, por importe 

de  e co seguinte obxecto:

2.- Que se cumpriu a finalidade da subvención mediante a realización das actividades para as que 
foi concedida.

3.-  Que a  relación  de gastos  e  ingresos na que ten  incurrido  a asociación/entidade por  min 
representada é a que se reproduce a continuación:

GASTOS EFECTUADOS.
TIPO DE GASTO  IMPORTE  EXPEDIDOR DA FACTURA DATA EXP.FACTURA

   

   

   

   

TOTAL GASTOS:     



 

INGRESOS QUE FINANCIARON A ACTIVIDADE.- 

Subvencións.-

ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE IMPORTE

  

  

  

   TOTAL:     

Outros ingresos que financiarán a actividade:

TIPO DE INGRESO IMPORTE

  

  

  

   TOTAL:     
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