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SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS E AXUDAS A COMISIÓNS DE FESTAS 

 

 

D./Dª. _________________________________________________________________ 

DNI nº ____________________ 

Enderezo (rúa, lugar, parroquia, código postal, concello): 

______________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________ 

 

En Calidade de (presidente, representante legal): _______________________________ 

da Comisión de Festas de/o ________________________________________________ 

 

E X P Ó N: 

 

Que os días _____________________________ de ______________________de 20__, 

vanse a celebrar  a festas de/o ______________________________________________ 

que vai organizar esta comisión de festas. Dado que esta comisión non ten ingresos suficientes 

para sufragar todos os gastos derivados das mesma, 

 

SOLICITA: 

 

A concesión dunha axuda económica por parte do concello, de ___________________€ 

 

Achégase a seguinte documentación necesaria para a concesión da axuda solicitada: 

 

 Fotocopia do DNI do representante da comisión de festas. 

 Declaración dos membros integrantes da comisión, asinada por todos eles e           

nomeamento do representante. 

 Declaración dos membros de atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias   e de 

Seguridade Social e non estar incursos nos supostos de prohibición de percepción de 

subvenciones públicas. 
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 Orzamento estimado de gastos e ingresos. 

 Declaración de subvencións, axudas e outros ingresos solicitadas e/ou obtidas para      estas 

mesmas festas. 

 Outros (especificar): ___________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

Forma de pagamento: 

 Transferencia bancaria: 

Titular da conta: _________________________________________________________ 

 

 Talón nominativo a nome do representante da comisión de festas. 

Outes,______ de _________________ de 20__. 

 

 

 

 

Asdo.: __________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE  O U T E S. 

Código entidade Código sucursal DC Número de conta 
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       En________________, a día ______ de ___________________de 20__, as persoas 

abaixo firmantes constitúense en Comisión de Festas de/o________________________ 

ao abeiro do artigo 11 da Lei Xeral de Subvencións, como entidade sen personalidade xurídica, 

co obxecto de organizar as festas de/o________________________________ 

que se celebrarán o/os día/s ______________________________de _________de 20__. 

 

      Asumindo todos eles, de xeito solidario e por partes iguais, a realización das tarefas de 

realizar os gastos que orixine a organización dos festexos, así como a das tarefas de 

xustificación das subvencións que se concedan polo Concello de Outes, e asumindo todos os 

membros a responsabilidade solidaria polas obrigas de reintegro e sancións que se lle puideran 

impoñer polo destino incorrecto dado aos fondos percibidos ou calquera outro incumprimento 

da normativa reguladora de subvencións públicas. 

 

         Acordan nomear como representante da comisión de festas a D./Dª. 

__________________________________, outorgándolle capacidade para actuar ante o 

concello en nome da comisión de festas e solicitar e cumprir todas as obrigas derivadas da 

concesión e xustificación da subvención. 

 

          Asimesmo, en cumprimento do artigo 23.3 da Lei Xeral de Subvencións, autorizan ao 

Concello de Outes a solicitar os correspondentes certificados de atoparse ao corrente  das súas 

obrigas tributarias e de Seguridade Social. 

 

  

 

NOME E APELIDOS DNI SINATURA 
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DECLARACIÓN XURADA 

 

 

 D./Dª.________________________________________________________, con DNI 

nº ________________, en calidade de representante legal da Comisión de Festas de/o 

_______________________________, declaro que dita comisión non ten débedas fiscais nin 

sociais pendentes coa Seguridade Social nin coa Administración Autonómica, nin se atopa en 

ningún dos supostos que impiden obter a condición de beneficiario de subvencións por parte 

das Administracións Públicas recollidos no artigo 13 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións. 

 

En ______________, a día _____ de _________________ de 20__. 

 

 

 

 

Asdo.: _________________________________________. 
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ORZAMENTO ESTIMADO DE INGRESOS 

 

Festas de/o _____________________________________________________________ 

 

GASTOS PREVISTOS 

CONCEPTO EUROS 

  

  

  

  

TOTAL  

 

 

INGRESOS PREVISTOS 

CONCEPTO EUROS 

Subvención que se solicita do Concello  

Subvencións doutras administracións (Deputacións, 

Xunta....) 

 

Subvencións ou axudas de entidades privadas  

Outros ingresos  

  

  

TOTAL  

 

En ________________, a día _____de _______________ de 20__. 

 

 

 

Asdo.: _____________________________________. 
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D./Dª._________________________________________________, en calidade 

de presidente/representante legal da Comisión de Festas de/o _____________________, 

declaro que para a organización das devanditas festas: 

 

 Non se solicitaron nin se obtiveron outras subvencións/axudas de entidades públicas ou 

privadas. 

 Solicitáronse as seguintes subvencións/axudas: 

 

ENTIDADE IMPORTE SOLICITADO IMPORTE CONCEDIDO 

   

   

   

TOTAL   

 

 

En ______________, a día ____ de _____________ de 20__. 

 

 

 

 

Asdo.: ________________________________. 

 

 


