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“Una manera de hacer Europa”

ANEXO III_SOLICITUDE BONIFICACIÓN COTA TRIBUTARIA
IDENTIFICACIÓN DO SOLICITANTE
ENTIDADE: …………………………………….......……………………………...

*CIF:………………….

PRESIDENTE: ……………………........…………………………........…………

*NIF:………..……......

SECRETARIO:................................................................................................

*NIF:………..……......

Domicilio a efectos de notificacións:……………………...............……………………………….……...…...
………………………….........………………..., C.P.: ……….……….., Localidade:………….………………
Teléfono.............................

Móbil:……………………...

e-mail:…………………………....................

DECLARACIÓN XURADA
EN NOME DA ENTIDADE SOLICITANTE, DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE :
A entidade referida é unha entidade deportiva sen ánimo de lucro
A entidade desenvolve actividade deportiva regular non Concello de Arteixo
A entidade deportiva está inscrita no Rexistro Municipal de Entidades co número_______
A entidade deportiva solicita a bonificación do 100% do importe da cota tributaria referida no artigo 5A
e 5B na ordenanza fiscal número 8, reguladora da taxa por prestación do servizo público do complexo
deportivo municipal de Arteixo, prestación de servizos noutras instalacións deportivas e outros
servizos análogos.
Importe
Estimado

INGRESOS DA TEMPADA ANTERIOR
Pago de cotas de deportistas
Aportacións dos socios
Subvencións obtidas ou en trámite coa Deputación de A Coruña
Subvencións obtidas ou en trámite coa Xunta de Galicia
Taquillas
Subvencións de Entidades Privadas (publicidade e outros)
Outros ingresos

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL INGRESOS
GASTOS DA TEMPADA ANTERIOR

Importe
Estimado

Fichas dos deportistas

€

Mutualidade e seguros de responsabilidade civil

€

Arbitraxes en competicións oficiais

€
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Transporte

€

Retribucións a persoal técnico

€

Custos por afiliación de xogadores para participar en competicións oficiais.

€

Gastos de recoñecemento previo, atención médica e fisioterapia.

€

Custos por inscrición de equipos ou deportistas para participar en competicións
oficiais federadas.

€

Material deportivo funxible (non inventariable).

€

Gastos de mantemento (aluguer, luz, gas, auga, teléfono, consumibles de oficina)

€

Gastos de manutención e hospedaxe relativos a calendarios de competicións oficiais
da correspondente federación deportiva

€

Outros gastos

€
€
€
TOTAL GASTOS

€

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS

€

Faise constar, igualmente, que no orzamento de ingresos relaciónanse todas as subvencións solicitadas a
Administracións Públicas, así como achegas de Empresas privadas e resto de conceptos susceptibles de producir
ingresos orzamentarios durante a tempada actual.

En Arteixo a,.........de.........................................de 2018
Asdo.
O/A Secretario/a

VºBº
O/A Presidente/a

Nome e apelidos

Nome e apelidos

Selo da entidade

2 de 2

