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DATOS DA ENTIDADE 

Nome ou razón social  NIF  

Enderezo   

C.P.   Parroquia / Localidade  Concello  

Teléfono/s  Correo electrónico  

Nº rexistro municipal   

MEMORIA (A CUBRIR POR CADA PROXECTO SOLICITADO) 

DESCRICIÓN INDIVIDUALIZADA DO PROXECTO A REALIZAR  

Denominación  

Data prevista de 
realización 

 

Lugar de 
realización (área 
xeográfica) 

 

Breve descrición 
do proxecto ou 
investimento 
(actividades, 
características 
dos bes ou 
equipamentos, 
obxectivos, 
público 
destinatario, 
medios e formas 
de difusión, etc.) 

 

Orzamento 
(desagregado 
para cada 
actividade ou 
investimento) 

 

Outra 
información de 
interese 
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MEMORIA (cont.) 

ORZAMENTO ESTIMADO DE GASTOS E FORMA DE FINANCIAMENTO PREVISTO 

 

Gastos proxecto / investimento Importe 
Concepto 1  
Concepto 2  
Concepto 3  
....  
Concepto n  
  
  
  
Custes indirectos (< 10% do total do orzamento a xustificar)  
  
Total gastos proxecto / investimento  

 

Ingresos proxecto / investimento Importe 
Subvención municipal (solicitada) (máximo do 90% do custo total da actividade)  
Outras subvencións (especificar)   
Cotas participantes nas actividades   
Achega económica da entidade  
Outras achegas para as actividades (donativos, patrocinios...)  
  
  
  
Total ingresos proxecto / investimento  

 

Sr alcalde do concello de Cambre 
 
Quen subscribe, e despois de coñecer e aceptar as Bases da convocatoria pública de subvencións municipais a 
Asociacións Empresariais 2022, do concello de Cambre, solicita a concesión da correspondente axuda de acordo co 
especificado nas bases desta Convocatoria, e declara que son certos todos os datos do presente documento. 
 
En Cambre,             de                                          de  2022 
 
Asdo, 

De acordo co disposto na Lei orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, os datos 
facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender á súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de 
xeito confidencial, e só poderán ser cedidos nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o formulario de contacto da Sede 
Electrónica do concello de Cambre 
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