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AXUDA SOLICITADA:

Baralla , a

SOLICITUDE DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN 

Selo de entrada 

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                               Código postal             E-mail 

Nome e apelidos ou razón social DNI/CIF

ACREDITA REPRESENTACIÓN: Si Non

Provincia

Enderezo: / Rúa / Número

                             Código postal             E-mail ProvinciaMunicipio  

Teléfono :  Fixo / Móvil

Teléfono :  Fixo / Móvil
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Denominación da actividade

Lugar de realización

Finalidade

Data de realización

  ILMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BARALLA

Importe da subvención solicitada

Nº de persoas a quen se dirixe Provincia

Fotocopia DNI (no caso de persoa física  ou membros de agrupacións sen personalidade xurídica) ou CIF ( se se trata dunha 
persoa xurídica).

Certificado do número de conta corrente bancaria .

Declaración de responsabilidade e de encontrarse ó corrente das obrigacións fiscais co Concello de Baralla (Anexo II). 
 
Certificados expedidos pola Facenda Estatal e a Tesourería Xeral da Seguridade Social de encontrarse ó corrente das 
obrigas fiscais e de Seguridade Social, ou no seu defecto, declaración responsable nos supostos regulados no artigo 24 do 
Regulamento da Lei 38/2003. 
 

Presuposto total e desglosado das partidas do proxecto a realizar, así como dos ingresos previstos,comprensivo do importe 
da subvención solicitada, así como do importe das subvencións e axudas pedidas ou concedidas por outras entidades  para 
o mesmo fin (Anexo I).

Programa detallado da obra, actividade ou servizo obxecto de solicitude de subvención, especificando a súa denominación, 
data, lugar de realización, expresión da finalidade que se persegue, número de persoas a quen se dirixe e os medios 
humanos e materiais que van a empregarse.  

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA:
NOTA.- No caso de agrupacións sen personalidade xurídica 
deberá asinar o representante da agrupación e presentar o 
seu DNI.   

Concello de Baralla 
Rúa Evaristo Correa Calderón 48 
27680 - Baralla - Lugo 
www.concellobaralla.es 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: No presente documento, salvo manifestación en contra, presto o meu consentemento para que os datos facilitados sexan incorporados ós 
ficheiros titularidade do CONCELLO DE BARALLA. O uso de ditos datos limitaranse exclusivamente á xestión municipal, podendo utilizalos en posteriores 
procedementos municipais, asi como cederse a outras Administracións Públicas, e solicitar o Concello datos a estas coas limitacións establecidas na Lei Orgánica 
15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, . 
Os interesados poderán exercer en calquera momentos os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición, coas limitacións establecidas legalmente, no 
Rexistro Xeral do Concello, no enderezo c/EVARISTO CORREA CALDERÓN, 48 - 27680 - BARALLA - LUGO.
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