CONCELLARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Oficina de Promoción Económica
Rúa Martín Herrera, 8
981 709012
www.carballo.gal

ANEXO I
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS DE EMPRESARIOS E COMERCIANTES PARA
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 2022

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
NOME
CIF
Correo electrónico:
Enderezo
Código Postal
Localidade
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN:
NOME E APELIDOS:
NIF:

EXPÓN
Que tendo coñecemento da Convocatoria de subvencións a asociacións de empresarios e
comerciantes para actividades de promoción económica durante o ano 2022,
SOLICITA:
A participación na presente convocatoria e unha subvención por un importe de
___________ € para a realización das actividades que constan na memoria adxunta cun orzamento
total de ______________ €
DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
□ Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e
conceptos para os que solicita esta subvención
□ Sí solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e
conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as que a continuación se
relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

Así mesmo comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña
doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a
partir da data desta declaración.
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos
3. Non estar incursos nin o representante nin a entidade nas causas de incompatibilidade ou
incapacidade para ser beneficiarias ou percibir subvencións da Administración pública
previstas no art. 13 da Lei xeral de subvencións 38/2003, de 17 de novembro
4. Que se compromete a facer constar a colaboración do Concello de Carballo en toda a
información que realice do desenvolvemento das actividades
5. Que se compromete a solicitar polo menos tres ofertas de distintos provedores no caso de
gasto superior a 18.000 euros
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

□
□
□
□
□
□
□

Memoria explicativa da/s actividade/s
Copia da tarxeta do CIF da entidade
Copia do NIF da persoa representante
Copia dos estatuto da entidade
Certificación orixinal dos datos bancarios da entidade
Comunicación e solicitude de autorización ao Concello de Carballo para
contratar con persoas ou entidades vinculadas coa entidade solicitante
Solicitude de pago anticipado con exoneración de constitución de garantía e
declaración de insuficiencia financeira para asumir os gastos de execución do
proxecto (opcional)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións
públicas. No caso de que os solicitantes se opoñan a esta consulta,
deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
devanditos documentos

Carballo,
Asdo:

OPÓÑOME
CONSULTA

□

Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Seguridade
Social

□

□

Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Axencia
Estatal da Administración Tributaria

□

de

de 2022

Á

