
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES CULTURAIS
 DO CONCELLO DE FERROL - ANO 2020

ANEXO I.- MODELO DE SOLICITUDE

1.- SOLICITANTE
(Os datos cubertos neste apartado terán que coincidir exactamente cos datos da tarxeta do CIF/NIF presentada, así como cos do
titular da conta bancaria)

Datos da entidade

Denominación CIF

Enderezo Localidade

C.P. Tfno. / Tfno. móbil Fax

Correo electrónico

Nº do Rexistro Municipal de Entidades Cidadás do Concello de Ferrol

Enderezo para os efectos de notificación

Enderezo Localidade

C.P. Tfno. / Tfno. móbil Fax

Datos do/da representante

Nome e Apelidos DNI

Correo electrónico Tfno. / Tfno. móbil

2.- SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE A SUBVENCIÓNAR

DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE
ORZAMENTO
ESTIMATIVO
DE GASTOS

IMPORTE DA
SUBVENCIÓN
SOLICITADA

COEFICIENTE DE
FINANCIAMENTO
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MEMORIA DE CADA ACTIVIDADE PARA A QUE SE SOLICITA A SUBVENCIÓN

Deberá  achegarse  nun  documento  adxunto  a  esta  solicitude,  asinado  polo/a  presidente/a  e  o/a
secretario/a da entidade e terá que ter obrigatoriamente como mínimo o seguinte contido:

- Descrición da actividade.
- Sector da poboación ó que se dirixe: crianzas, mocidade, muller, terceira idade, ...
- Localización da actividade.
- Obxectivos da actividade.
- Número de persoas que se benefician da actividade.
- Datas ou período de realización da actividade.
- Orzamento de gastos 

 DETALLE DO ORZAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS

Concepto Importe

TOTAL GASTOS

 FINANCIAMENTO PREVISTO

Concepto Importe

Subvención do Concello de Ferrol1

Aportación da entidade

Outras axudas ou subvencións

TOTAL INGRESOS

1 Non poderá superar o 80% do total de gastos da actividade.

Ferrol, ____ de _____________ de ______

O/a presidente/a O/a secretario/a
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES CULTURAIS
DO CONCELLO DE FERROL  - ANO 2020

ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON TER DÉBEDAS 1

(De conformidade co previsto no artigo 69 da Lei 39/2015, de 1 de outubro,
do Procedemento administrativo común das Administracións Públicas)

D/Dna ________________________________________________________________

con DNI nº _______________, como presidente/a da entidade ___________________

_____________________________________________, con CIF nº _______________

DECLARO

Que a entidade atópase ao corrente no cumprimento das obrigas de carácter

tributario coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), coa Axencia

Tributaria de Galicia (Facenda Autonómica) e coa Facenda municipal, así como

das obrigas coa Seguridade Social.

Ferrol, _____ de _______________ de ________

O/a presidente/a

1

Esta declaración é válida para subvencións concedidas por importe non superior a 3.000 €
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES CULTURAIS
DO CONCELLO DE FERROL  - ANO 2020

ANEXO III.- ACREDITACIÓNS DA ENTIDADE

D/Dna ________________________________________________________________

con DNI nº _______________, como secretario/a da entidade ____________________

_____________________________________________, con CIF nº _______________

CERTIFICO

         1.- Que está inscrita no Rexistro Municipal de Entidades

2.- Que  o  número  de  socios  activos  desta  entidade  a  01/01/2020  é  de

______________.

3.- Que  na  reunión  da  xunta  directiva  da  dita  entidade,  celebrada  o  día

____/_____/2020,  acordouse  a  presentación  da  solicitude  correspondente  á

convocatoria de subvencións para a promoción e fomento da cultura dende as

asociacións culturais de Ferrol para o ano 2020.

4.- Que  na  dita  reunión  acordouse,  tamén,  nomear  a

_____________________________________________________________  ,

con DNI ________________, como representante para as relacións da entidade

co Concello.

5.- Que  a  entidade  comprométese  a  obter  as  licenzas  e  autorizacións

preceptivas para o desenvolvemento das actividades.

E para que conste e para os efectos oportunos, expídese a presente certificación en Ferrol,

o  ____ de ________________ de ______

Visto e prace
O/a secretario/a O/a presidente/a
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES CULTURAIS
DO CONCELLO DE FERROL - ANO 2020

ANEXO IV- DECLARACIÓN RESPONSABLE

(De conformidade co previsto no artigo 69 da Lei 39/2015, de 1 de outubro,
do Procedemento administrativo común das Administracións públicas)

D/Dna ________________________________________________________________

con DNI nº _______________, como presidente/a da entidade ___________________

_____________________________________________, con CIF nº _______________

DECLARO

1.- Que a entidade está ao corrente do pagamento das obrigas polo reintegro de

subvencións e non está incursa en ningunha das causas de incompatibilidade

ou  incapacidade  para  ser  beneficiaria  ou  percibir  subvencións  das

Administracións públicas establecidas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de

novembro, xeral de subvencións.

2.- Que a entidade cumpre todo o regulado no artigo 14 da Lei 38/2003, de 17

de novembro, xeral de subvencións, relativo ás obrigas da entidade beneficiaria.

3.- Que coñezo e acepto as bases xerais e específicas que rexen a presente

convocatoria.

Ferrol, _____ de _______________ de ________

O/a presidente/a
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES CULTURAIS
DO CONCELLO DE FERROL - ANO 2020

ANEXO V - DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPRIMENTO
DA NORMATIVA NO DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES

QUE IMPLIQUEN CONTACTO CON MENORES

(De conformidade co previsto no artigo 69 da Lei 39/2015, de 1 de outubro,
do Procedemento administrativo común das Administracións Públicas)

D/Dna ________________________________________________________________

con DNI nº _______________, como presidente/a da entidade ___________________

_____________________________________________, con CIF nº _______________

DECLARO (marcar cunha X o que proceda segundo o caso) 

Que  ningunha  das  actividades  obxecto  desta  subvención  implica  o  contacto
habitual con menores.

Que o persoal que presta servizos no desenvolvemento das actividades obxecto
de subvención que implican contacto con menores cumpre os requisitos previstos
no artigo 13.5 da Lei  26/2015, de 28 de xullo,  de modificación do sistema de
protección á infancia e á adolescencia. 2

Ferrol, _____ de _______________ de ________

O/a presidente/a da entidade

2 Artigo 13.5 da Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e adolescencia: “Será requisito para o acceso
e exercicio ás profesións, oficios e actividades que impliquen contacto habitual con menores, o non haber sido condenado por sentencia
firme por algún delito  contra a liberdade e indemnidade sexual,  que inclúa a agresión e abuso sexual,  acoso sexual,  exhibicionismo e
provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien
pretenda o acceso a tales profesións, oficios ou actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante a aportación dunha certificación
negativa do Rexistro Central de delincuentes sexuais”.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES CULTURAIS
DO CONCELLO DE FERROL - ANO 2020

ANEXO VI- DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dna ________________________________________________________________

con DNI nº _______________, como presidente/a da entidade ___________________

_____________________________________________, con CIF nº _______________

DECLARO

Que  a  entidade  á  que  representa  fai  uso  da  Lingua  Galega  nas  súas  publicacións,
documentación oficial e promoción da entidade nas redes sociais.

Ferrol, _____ de _______________ de ________

O/a presidente/a
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES CULTURAIS
DO CONCELLO DE FERROL  - ANO 2020

ANEXO VII  -  CERTIFICACIÓN DOS GASTOS REALIZADOS

D/Dna.  __________________________________________________,  con  DNI  nº  _______________,  como  secretario/a  da  entidade

____________________

________________________________________________________, con CIF nº _______________, CERTIFICO:

1) Que se cumpriu a finalidade para a cal foi concedida á subvención outorgada a esta entidade ao abeiro da convocatoria pública de subvención para a

promoción e fomento da Cultura dende as entidades culturais de Ferrol para o ano 2020.

2) Que os gastos que se realizaron con cargo a dita subvención, son os que se reflicten no seguinte cadro:

PROVEDOR
NIF/CIF

PROVEDOR
Nº FACTURA

DATA
FACTURA

CONCEPTO
FORMA DE

PAGAMENTO
IMPORTE

TOTAL
DATA

PAGAMENTO

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

SUMA TOTAL: €

Ferrol, ____ de _____________ de ______

Visto e prace
O/a secretario/a O/a presidente/a  O/a tesoureiro/a
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES CULTURAIS
DO CONCELLO DE FERROL  - ANO 2020

ANEXO VIII– DECLARACIÓN DOUTROS INGRESOS

D/Dna___________________________________con DNI nº__________________, como 

presidente/a da entidade___________________, con CIF__________________

DECLARO, EN RELACIÓN Á ACTIVIDADE OBXECTO DESTA SUBVENCIÓN,

1) Que a entidade que presido:

 NON solicitou outras axudas para esta mesma finalidade.

 SÍ solicitou as seguintes axudas para esta mesma finalidade:

Administración ou entidade á que se lle solicitou Importe solicitado Importe concedido

2) Que os importes non subvencionables se financian con:

 Fondos  propios

 Outros:_____________________________________________________________

3)  Que  o  importe  da  subvención  concedida  en  concorrencia  coas  subvencións  ou  axudas
doutras  administracións  públicas  ou entidades privadas  non supera o  custo  das  actividades
obxecto desta subvención.

Ferrol, _____ de ________________ de _______

O/a presidente/a da entidade
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES CULTURAIS
DO CONCELLO DE FERROL  - ANO 2020

ANEXO IX- ESTADO DE GASTOS E INGRESOS DA ACTIVIDADE SUBVENCIONADA

D/Dna___________________________________con DNI nº__________________, como 

presidente/a da entidade___________________, con CIF__________________

DECLARO QUE O ESTADO DE GASTOS E INGRESOS DA ACTIVIDADE OBXECTO DESTA
SUBVENCIÓN É O SEGUINTE: 

ESTADO DE GASTOS

CONCEPTO DO GASTO IMPORTE

GASTO TOTAL

ESTADO DE INGRESOS

IMPORTE

Subvención do Concello de Ferrol

Axudas concedidas por outras administracións ou entidades 
privadas:

Fondos propios

Outros

TOTAL INGRESOS

Ferrol, _____ de ________________ de _______

O/a presidente/a da entidade
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