
ANEXO I

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN 

D/Dona

Con domicilio aos efectos de notificacións: 

Teléfono: Provisto de N.I.F. Nº:

Actuando en nome e representación de: (denominación da entidade ou asociación) :

Con domicilio aos efectos de notificacións: 

Provista do C.I.F. núm:                                  

Nº de rexistro no Rexistro Municipal de Asociacións: 

Enderezo de correo-e: 

EXPÓN 

Que estando prevista nas Bases de Execución do Orzamento Municipal unha axuda a esta 
asociación/clube/entidade.

SOLICITO 

A concesión de unha axuda para a realización das actividades indicadas no Anexo II Memoria Técnica, 
e acompaño ao efecto a seguinte documentación:
 
1) Fotocopia de CIF da entidade.
2) Memoria Técnica, segundo o modelo facilitado como Anexo II, comprensivo dos datos relativos ao proxecto ou  
actividade para o que se solicita a axuda e os obxectivos que se pretenden acadar, así como o orzamento de  
gastos e ingresos, con expresión do financiamento previsto.                                                          
3) Certificación da conta bancaria á que se pode transferir o importe da subvención. Unha vez aportada dita  
certificación, non será necesario este documento salvo que se modifiquen os datos da mesma.                  
4) Declaracion responsable, segundo modelo facilitado como Anexo III.

En Muxía,             de                                        de    202 

Asinado:

*O presente Anexo debe asinarse dixitalmente.
De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais (RGPD), informámolo de que o responsable do 
tratamento dos seus datos persoais é o Concello de Muxía con dirección en Rúa Real, número 35, Código Postal 15124, Muxía (A Coruña). Os 
seus datos persoais serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede a través do presente formulario. A 
legitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o cumplimento de unha obriga legal. Os seus datos persoais cederánse cando exista 
unha obriga legal para cedelos. Vostede ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal e como se 
explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da entidade situada na dirección arriba 
indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Concello:  https://sede.muxia.es/opencms/es/

https://sede.muxia.es/opencms/es/

	Campo de texto 1: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 8: 
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 13: 
	Campo de texto 12: 
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 14: 


