
SOLICITANTE E REPRESENTANTE

Entidade / Asociación CIF Nº inscrición Rexistro municipal

Datos do representante (se procede en ese caso achegarase o correspondente documento de outorgamento do poder de representación) 
Persoa física: Nome Primeiro apelido Segundo apelido NIF    NIE   Pasaporte

Dirección para efectos de notificacións (do solicitante ou do representante se procede)
Tipo de vía Nome da vía

Número Quilómetro Letra Bloque/Portal Escaleira Piso Porta Cód. postal

Poboación Municipio Provincia ou País

Conforme ao disposto polo art. 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas,
as notificacións practicaranse preferiblemente por medios electrónicos e, en todo caso, cando o interesado resulte obrigado a recibilas por
esta vía1. A estes efectos:

AUTORIZO que as sucesivas notificacións1 relativas á presente comunicación realícense por medios electrónicos (na caixa de correos
electrónica, accesible na sede electrónica https://sedeelectronica,culleredo.es) identificando a seguinte dirección de correo electrónico

para o envío de avisos informativos da posta ao dispor dunha notificación na sede electrónica do Concello, quedando avisado de que a
falta de práctica deste aviso non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

LIÑA DE ACTUACIÓN E DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

LIÑA DE ACTUACIÓN SOLICITADA (ver no dorso)

 Anexo I.1 Memoria do servizo, programa, proxecto e actividades, dentro das liñas de actuación incluídas na Base 3ª da convocatoria2.

 Anexo I.2 Orzamento total do servizo, programa, proxecto ou actividade.

 Anexo I.3 Declaración responsable3.

 Anexo I.4 Certificación do acordo de solicitude da subvención e nomeamento do representante para a mesma.
  Anexo I.5 Autorización ao Concello de Culleredo para solicitar da Seguridade Social e da Facenda Pública, os xustificantes de estar ao
corrente nas súas obrigacións, así como a incorporación ao expediente das acreditacións de non ter débedas pendentes co concello e estar
inscrita no Rexistro de Asociacións Municipais.

 Facturas orixinais conformadas polo/a presidente/a de a entidade beneficiaria.

 Apuntamento bancario acreditativo do pago das facturas presentadas.

  Certificación bancaria da conta da entidade beneficiaria na que se efectuará o abono da axuda.

ORZAMENTO E CANTIDADE SOLICITADA

ORZAMENTO TOTAL DO SERVIZO, PROGRAMA, PROXECTO E ACTIVIDADES CANTIDADE SOLICITADA

DATA E SINATURA

Declaro que todos os datos facilitados son certos, que lin as advertencias legais e que acepto as condicións particulares expresadas, polo que
solicito admítase a trámite esta instancia. 

Culleredo, de de

O/A solicitante ou representante legal

Asdo.:

Á ALCALDÍA DO CONCELLO DE CULLEREDO Continúa no dorso



SERVIZOS, PROGRAMAS, PROXECTOS E ACTIVIDADES INCLUÍDOS NA BASE 3ª DA CONVOCATORIA

Subvencións municipais, destinadas a asociacións e entidades sen ánimo de lucro do termo municipal de Culleredo para a reactivación do 

tecido asociativo e para atender as necesidades xurdidas como consecuencia da crise sanitaria provocada polo Covid-19.

INSTRUCIÓNS DE CUMPRIMENTACIÓN

 Cumprimente os datos da persoa física ou xurídica que formula a solicitude e do seu representante se procede, achegando en tal caso o
correspondente documento de representación.

 Cumprimente igualmente a dirección completa, para efectos de notificacións, do solicitante ou do seu representante, así como outros medios
de contacto tales como un teléfono fixo, teléfono móbil, dirección de correo electrónico e fax, no caso de que desexe ser contactado por
algún destes medios. Indique expresamente se autoriza ao Concello de Culleredo a que lle envíe mensaxes SMS e/ou correos electrónicos á
dirección especificada así como notificacións fidedignas á súa caixa de correos web para o que necesitará un certificado dixital recoñecido
(DNI electrónico,  CERES etc.). Pode obter máis información sobre certificados dixitais, administración electrónica, así como da súa caixa de
correos web persoal para a práctica de notificacións telemáticas fidedignas en www.culleredo.es.

 Indique a relación de documentos que adxunta xunto coa solicitude.

 En caso de achegar documentación ou formular alegacións ou recursos, non se esqueza de indicar o código de expediente relacionado.

 No caso de que a exposición de motivos non caiba no  anverso, continuar no reverso. Se este resultase insuficiente anada máis páxinas
indicando o número de follas presentado.

 A solicitude debe ser asinada polo interesado solicitante ou o seu representante, se procede.

AVISOS LEGAIS

1 Artigo 14. Dereito e deber de relacionarse electronicamente coas administracións públicas.

1. As persoas físicas poderán elixir en todo momento se se comunican coas administracións públicas para o exercicio dos seus dereitos e deberes a través de
medios electrónicos ou non, salvo que estean obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas. O medio elixido pola persoa
para comunicarse coas administracións públicas poderá ser modificado por aquela en calquera momento.

2. En todo caso, estarán obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas para a realización de calquera trámite dun
procedemento administrativo, polo menos, os seguintes suxeitos:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica.

c) Os que exerzan unha actividade profesional para a cal se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas administracións
públicas no exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e
mercantís.

d) Os que representen a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

e) Os empregados das administracións públicas para os trámites e actuacións que realicen con elas por razón da súa condición de empregado.

2 O Concello de Culleredo publicará no BOP, na súa páxina web e no taboleiro de edictos a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao
amparo desta convocatoria.

3 Declaración responsable de:

• Subvencións obtidas e/ou solicitadas para a mesma finalidade.

• Non estar incursos na prohibición para contratar coas administracións públicas e de estar ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias e coa
Seguridade Social, e non ter débedas pendentes co Concello de Culleredo.

• Compromiso de cumprir as condicións impostas nas bases que rexen esta convocatoria.

• Compromiso de difusión do carácter público da subvención.

• Uso da lingua galega e linguaxe non sexista, no seu caso.

De acordo co Regulamento ( EU) 2016/679, o Concello de Culleredo informa que tratará os datos coa máxima confidencialidade, coa exclusiva finalidade de
xestionar o procedemento administrativo de referencia, sendo a base de lexitimación o cumprimento dunha misión realizada en interese público. O abaixo asinante
declara que todos os datos contidos nesta solicitude e os documentos que se unen son certos. Os datos serán tratados de acordo ao establecido en Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, así como na normativa que puidese aplicarse para a súa tramitación,
realizándose aquelas cesións contempladas por lei ou aquelas consideradas como necesarias para os efectos oportunos. Quedan recoñecidos os dereitos de
acceso, rectificación, supresión e limitación do tratamento, así como o de portabilidade, que poderán ser exercidos, achegando en todo caso unha copia de
documento acreditativo da súa identidade e concretando o dereito ou dereitos que desexa exercer, mediante unha comunicación dirixida ao Comité de Privacidade
de Concello de Culleredo por algunha das dúas seguintes vías: (i)  Mediante correo electrónico á dirección rgpd@culleredo.es ; ou (ii)  por carta a Rúa  do
Concello, 12 – 15189 - Culleredo.

Á ALCALDÍA DO CONCELLO DE CULLEREDO

OBXECTO

LIÑA 1. Promoción de servizos, programas, proxectos e actividades no ámbito dos servizos sociais.

LIÑA 2. Promoción de servizos, programas e actividades en materia de igualdade, corresponsabilidade, loita contra a violencia de xénero e 

dinamización e empoderamento no ámbito da muller.

LIÑA 3. Promoción de servizos, programas, proxectos e actividades de ámbito sociosanitario.

LIÑA 4. Promoción do deporte.

LIÑA 5. Promoción da participación cidadá e fomento da comunicación social.

LIÑA 6. Promoción da educación.

LIÑA 7. Promoción da dinamización económica.

LIÑA 8. Promoción da cultura.
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