
Concellería de Participación

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN
para o desenvolvemento de actividades e programas de interese xeral,

para gastos ordinarios de funcionamento e para gastos de
investimentos en novas tecnoloxías e mobiliario do ANO 2021

ANEXO I

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

NIF Denominación
N.º rexistro municipal
de entidades cidadás

Enderezo completo (incluír o código postal)

Teléfono / Móbil Correo electrónico para os efectos de notificación electrónica

REPRESENTANTE

DNI Nome Primeiro apelido Segundo apelido

Teléfono / Móbil Correo electrónico para os efectos de notificación electrónica

SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA
Importe TOTAL

presuposto
Importe TOTAL

subvención solicitada

Liña 1.- Gastos de actividades e programas e gastos ordinarios de funcionamento:

Gastos de actividades e programas  €  €

Gastos ordinarios de funcionamento  €  €

Liña 2.- Gastos de investimentos en novas tecnoloxías e mobiliario:

Gastos de equipamento tecnolóxico e mobiliario  €  €

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA COA SOLICITUDE

A que se especifica nas bases reguladoras e na convocatoria

Coa presente solicitude declaro que coñezo e acepto as bases reguladoras específicas da presente
convocatoria de subvencións, con todas as súas obrigas que da mesma se deriven e, ademais, declaro
baixo a miña responsabilidade que todos os datos consignados son certos.

Ferrol, ____ de ______________ de ______

Asdo.: ___________________________________

Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Ferrol
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CERTIFICACIÓN

Don/Dona

con DNI nº como secretario/a da entidade

con NIF nº

CERTIFICO:

1º.-

Que na reunión da xunta directiva celebrada o día

acordouse  a  presentación  dunha  solicitude  de  subvención  na  convocatoria  de
subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2021.

2º.-

Na mesma data acordouse, ademais, nomear como representante da entidade para
as relacións co Concello de Ferrol a:

DNI

podendo  exercitar  as  seguintes  facultades:  formular  solicitudes  de  subvención,
aportar  documentos  requiridos,  recibir  todo  tipo  de  comunicacións,  presentar
escritos e alegacións, manifestar decisións de non efectuar alegacións nin aportar
novos documentos e, en xeral, realizar cantas actuacións correspondan á entidade
representada.

3º.- Que o número de socios/as activos desta entidade é de:

4º.-

Que a entidade comprométese a facer constar a colaboración do Concello de Ferrol
en toda a  publicidade  e  difusión  das  actividades  subvencionadas,  así  como no
material empregado nas mesmas (camisetas, trofeos, bolsas, etc.) adquirido coa
subvención,  inserindo  en  todo  o  material  publicitario  o  logo  institucional  do
Concello.

5º.-
Que a entidade comprométese a obter as licenzas e as autorizacións preceptivas
para o desenvolvemento das actividades.

E para que conste, asino a presente certificación co visto e prace do/a presidente/a en

Ferrol, a _____ de _________________ de _______

O/A secretario/a Visto e prace, o/a presidente/a

Asdo.: ___________________________ Asdo.: ___________________________

Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Ferrol
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Formulada nos termos e cos requisitos previstos no artigo 69 da Lei 39/2015,

de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas).

Don/Dona

con DNI nº como presidente/a da entidade

con NIF nº

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

1º.-

Que a entidade que represento está ao corrente das súas obrigas coa Axencia

Estatal de Administración Tributaria, coa Axencia Tributaria de Galicia e co Concello

de Ferrol, así como das súas obrigas coa Tesourería Xeral da Seguridade Social.

2º.-

Que a entidade que represento non está incursa nas causas de incompatibilidade

ou incapacidade para ser beneficiaria ou percibir subvencións da Administración

Pública,  dispostas no artigo 13 da Lei  38/2003, de 17 de novembro,  xeral  de

subvencións.

3º.-

Que en relación con outras axudas procedentes de Administracións Públicas ou de

entidades privadas ou de particulares, a entidade que represento:

NON solicitou axudas para esta mesma finalidade

SÍ solicitou as seguintes axudas para esta mesma finalidade:

Indicar procedencia da axuda: Solicitado Concedido

 €  €

 €  €

4º.-

Que os importes non subvencionables se financian con:

Fondos propios

Outros:

E para que conste, asino en Ferrol, a _____ de _________________ de _______ 

O/A presidente/a

Asdo.: ___________________________

Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Ferrol
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LIÑA 1 ACTIVIDADES E PROGRAMAS E GASTOS ORDINARIOS DE FUNCIONAMENTO

MEMORIA DA ACTIVIDADE

Debe empregarse un modelo por cada actividade para a que se solicita subvención.

NIF ENTIDADE SOLICITANTE

Denominación da actividade

Breve descrición da actividade

Lugar de desenvolvemento

Datas ou períodos de realización

Horarios de realización

N.º de prazas ou beneficiarios

Colectivos ós que se dirixe a actividade (marcar o/os que corresponda):

Xeral Muller Maiores Infancia Xuventude

Outros:

Breve descrición dos obxectivos que se pretenden obter co desenvolvemento da actividade

E para que conste, asino en Ferrol, a _____ de _________________ de _______ 

O/A presidente/a

Asdo.: ___________________________

Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Ferrol
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LIÑA 1 ACTIVIDADES E PROGRAMAS E GASTOS ORDINARIOS DE FUNCIONAMENTO

RELACIÓN DE GASTOS PROPIOS DA ACTIVIDADE

Debe empregarse un modelo por cada actividade para a que se solicita subvención.

NIF ENTIDADE SOLICITANTE

Denominación da actividade

Gastos previstos Financiamento previsto

 € Subvención Concello de Ferrol
(Non poderá superar o 80%
do total de gastos previstos)

 €
 €

 € Aportación da asociación  €

 € Outras axudas ou subvencións:

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

TOTAL:  € TOTAL:  €

Ferrol, a _____ de _________________ de _______

O/A presidente/a O/a tesoureiro/a

Asdo.: ___________________________ Asdo.: ___________________________

Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Ferrol
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LIÑA 1 ACTIVIDADES E PROGRAMAS E GASTOS ORDINARIOS DE FUNCIONAMENTO

RELACIÓN DE GASTOS DE ENERXÍA ELÉCTRICA

NIF ENTIDADE SOLICITANTE

Período consumo eléctrico Importe Data pagamento

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

Importe total dos gastos:  €

Só poderán ser obxecto de subvención aqueles gastos de enerxía eléctrica aboados pola
entidade solicitante no período comprendido entre o 01/01/2020 e o 31/12/2020.

Ferrol, a _____ de _________________ de _______

O/A presidente/a O/a tesoureiro/a

Asdo.: ___________________________ Asdo.: ___________________________

Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Ferrol
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LIÑA 1 ACTIVIDADES E PROGRAMAS E GASTOS ORDINARIOS DE FUNCIONAMENTO

RELACIÓN DOUTROS GASTOS ORDINARIOS DE FUNCIONAMENTO

NIF ENTIDADE SOLICITANTE

Gastos previstos Financiamento previsto

Subministro  de  gasóleo  para
calefacción

 € Subvención Concello de Ferrol

(Non poderá superar o 80%
do total de gastos previstos)

 €
Subministro de gas natural ou
propano para calefacción

 €

Subministro de auga  € Aportación da asociación  €

Gastos  de  xestión,  comunicación  e  mante-
mento, gastos COVID-19 e gastos de aluguer:

Outras axudas ou subvencións:

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

TOTAL:  € TOTAL:  €

Ferrol, a _____ de _________________ de _______

O/A presidente/a O/a tesoureiro/a

Asdo.: ___________________________ Asdo.: ___________________________

Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Ferrol
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LIÑA 2 GASTOS DE INVESTIMENTOS EN NOVAS TECNOLOXÍAS E MOBILIARIO

RELACIÓN DE GASTOS DE EQUIPAMENTO TECNOLÓXICO E MOBILIARIO

NIF ENTIDADE SOLICITANTE

Relación de gastos Financiamento previsto

 € Subvención Concello de Ferrol

(Non poderá superar o 80%
do total de gastos previstos)

 €
 €

 € Aportación da asociación  €

 € Outras axudas ou subvencións:

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

 €  €

TOTAL:  € TOTAL:  €

Ferrol, a _____ de _________________ de _______

O/A presidente/a O/a tesoureiro/a

Asdo.: ___________________________ Asdo.: ___________________________

Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Ferrol
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LIÑA 2 GASTOS DE INVESTIMENTOS EN NOVAS TECNOLOXÍAS E MOBILIARIO

FICHA DE RECOLLIDA DE DATOS PARA A AVALIACIÓN

DO CRITERO DE EQUIPAMENTO DO QUE DISPÓN O LOCAL SOCIAL

Este modelo só se cubrirá por aquelas entidades que soliciten subvención na Liña 2.

NIF ENTIDADE SOLICITANTE

I. Datos de localización do local social

Enderezo

Titularidade

II.- Datos do equipamento do que dispón o local social

a) Mobiliario

Tipo Unidades Tipo Unidades Tipo Unidades

Cadeiras Estantes Pizarras

Sofás Armarios Papeleiras

Mesas Espellos Percheiros

Outros

b) Equipamento tecnolóxico

Tipo Unidades Tipo Unidades Tipo Unidades

Ordenadores Copiadoras Televisores

Multifuncións Proxector Equipo son

Impresoras Pantalla prox. Iluminación

Outros

III.- Observacións con respecto ó mobiliario e ó equipamento tecnolóxico

Ferrol, a _____ de _________________ de _______ 

O/A presidente/a

Asdo.: ___________________________

Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Ferrol
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AUTORIZACIÓN PARA A CONSULTA DE DATOS NA AEAT

Entidade solicitante NIF

Nome do/a representante legal da entidade DNI

Rúa Nº Escaleira Piso Porta

Localidade Código Postal

Teléfono/os Fax

Correo electrónico

AUTORIZACIÓN EXPRESA

(A autorización concedida polo/a asinante poderá ser revogada en calquera momento mediante
escrito dirixido ó órgano autorizado).

De conformidade co establecido na  Lei  Orgánica  3/2018,  de 5 de decembro,  de
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, AUTORIZO EXPRESAMENTE
Ó CONCELLO DE FERROL a comprobar e solicitar da Axencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) os datos relativos ó cumprimento das obrigas tributarias que obren na
mesma respecto á entidade representada.

A presente autorización é unica e exclusivamente para os trámites relacionados coa
solicitude  de  subvención  á  Concellería  de  Participación  Cidadá  do  Concello  de  Ferrol
correspondente á convocatoria de axudas a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano
2021.

Ferrol, a _____ de _________________ de _______ 

Asdo.: ___________________________

Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Ferrol
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
SOBRE O 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).

Don/Dona

con DNI nº como presidente/a da entidade

con NIF nº

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

Que ningunha das actividades obxecto de 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. (1)

E para que conste, asino en Ferrol, a _____ de _________________ de _______ 

O/A presidente/a

Asdo.: ___________________________

(1) Artigo 13.5 da Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia

e á 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 setenza 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, quen pretenda o acceso a tales profesións, oficios ou

actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante a achega dunha certificación negativa do

Rexistro central de delincuentes sexuais”.

Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Ferrol
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CONTA BANCARIA PARA O PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN

DATOS DA ENTIDADE TITULAR DA CONTA BANCARIA

Entidade NIF

Representante DNI

Enderezo

Localidade Código postal Teléfono/os

Correo electrónico

DATOS DA CONTA BANCARIA

IBAN
Código

entidade
Código

sucursal
Díxito
control Número de conta

Ferrol, a _____ de _________________ de _______

O/A presidente/a O/a tesoureiro/a

Asdo.: ___________________________ Asdo.: ___________________________

No suposto de que a conta bancaria non figure de alta na base de datos do

Concello de Ferrol, deberán solicitar a súa alta empregando o modelo “Designación

de conta bancaria e comunicación de baixa de datos bancarios”, trámite correspondente ó

Negociado  de  Tesourería,  que  se  atopa  dispoñible  no  Portal  do  Cidadán da  Sede

Electrónica na web municipal www.ferrol.gal, no Catálogo de Procedementos do apartado

Trámites:

https://www.ferrol.gal:8443/cividas-core-web-ferrol/public/catalog-detail/31876483

Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Ferrol

http://www.ferrol.gal/
https://www.ferrol.gal:8443/cividas-core-web-ferrol/public/catalog-detail/31876483

