
PROCEDEMENTO 

  SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POR ENTIDADES 
 SEN ÁNIMO DE LUCRO NO TERMO MUNICIPAL DE VEDRA NO EXERCICIO 2023 

DOCUMENTO 

SOLICITUDE 

DATOS DO SOLICITANTE 

NOME DA ENTIDADE: CIF: 

ENDEREZO: LOCALIDADE: 

CÓDIGO POSTAL:  PROVINCIA: 

TELÉFONO: ENDEREZO ELECTRÓNICO: 

NÚMERO DE INSCRICIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIÓNS: 

DOCUMENTACIÓN  

Fotocopia do DNI do/da presidente/a da asociación. 
CIF da entidade. 
Declaración de non estar incursa en ningunha das prohibicións a que se refire o artigo 10 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e, polo tanto, cumpre todos e cada un 
dos requisitos que esta esixe para obter a condición de beneficiaria. Anexo II 
Declaración do conxunto de todas as axudas solicitadas para o mesmo proxecto. Anexo II 
Certificado da composición da actual Xunta Directiva e do número de socios/as da entidade. 
Anexo III 
Proxecto de actividades (Programa anual de actividades). Anexo IV 

ORZAMENTO 

Orzamento total Subvención solicitada 
(máximo 2.000 €) 

Sinatura da solicitante 

Lugar e data

Vedra,       de  de 2023 



 
ANEXO II 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
Don/dona: 
 
con DNI:  
 
en calidade de presidente/a da asociación ---------------------------------------- en relación 
á solicitude efectuada ao abeiro da convocatoria de subvencións para o 
desenvolvemento de actividades levadas a cabo por entidades sen ánimo de lucro no 
termo municipal de Vedra no exercicio 2023 
 
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPOSABILIDADE: 
 
 

 
Que a entidade peticionaria que presido non está incursa en ningunha das 
prohibicións a que se refire o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia e, polo tanto, cumpre todos e cada un dos requisitos que 
esta esixe para obter a condición de beneficiaria. 

 
Así mesmo, declaro que a asociación que presido ten solicitadas ou concedidas para o 
mesmo proxecto as seguintes axudas, tanto as aprobadas como as pendentes de 
resolución ou as outorgadas por outras administracións ou por outros entes públicos ou 
privados, estatais ou internacionais: 
 

 Non ten solicitada nin concedida ningunha outra axuda 

 
 

Ten solicitadas ou concedidas as seguintes axudas 

 
Organismo Importe 

  
  
  
  

 
 
Lugar e data 
 
Vedra,     de                       de 2023 

 
Asina,  
 
 
 
 



ANEXO III 

COMPOSICIÓN DA ACTUAL XUNTA DIRECTIVA E DO NÚMERO DE SOCIOS/AS 

Don/Dona: 
con DNI: 

en calidade de secretario/a da Asociación 

CERTIFICA 

Que a Xunta Directiva da asociación está integrada polas seguintes persoas: 

NOME E APELIDOS DNI CARGO 

Así mesmo, CERTIFICA  que o número de socios/as é de _______________. 

E para que conste aos efectos oportunos, expide a presente certificación  

En Vedra a  de                   de 2023 

Vº e prace    A secretaria da entidade  
Da presidencia 

Asdo.            Asdo. 



ANEXO IV 
PROXECTO DA ACTIVIDADE 

Proxecto de actividades 
Programa anual de actividades 

1- Denominación do proxecto:

2- Datas previstas de realización do proxecto - programa:

   Inicio:        Final:  

3- Fundamentación:

4- Obxectivos:

5- Beneficiarios/as directos/as e indirectos/as:

6- Descrición das actividades previstas:

7- Metodoloxía:



8- Recursos humanos:

9-Orzamento:
Desagregue en cada liña os gastos previstos.

CONCEPTO IMPORTE 

10- Recursos económicos:

Total de gastos previstos 
Subvención solicitada 
Contribución económica da propia asociación 
Outras contribucións previstas, indicando a procedencia 

11- Avaliación:

12- Canles de difusión e efecto multiplicador:

13- Traxectoria e continuidade da proposta:

14- Uso do galego no desenvolvemento das actividades:
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