DEPORTES
Anexo I

SOLICITUDE DE PARTICIPACION NA SUBVENCIÓNS A CLUBS E ENTIDADES
DEPORTIVAS MUNICIPAIS PARA FOMENTO E PROMOCIÓN DO DEPORTE.
ORZAMENTO MUNICIPAL 2017
Dª.....................................................................................................................................
con D.N.I:......................................................... como presidente / representante da
entidade .......................................... con CIF ........................................

En nome da entidade que represento SOLICITO:
Que sexa admitida a trámite a solicitude para a Subvención a Clubs e Entidades deportivas
municipais para o fomento e promoción do deporte con cargo o orzamento municipal do ano 2017.
E DECLARO:
Baixo a miña responsabilidade que son certos todos os datos que constan na presente solicitude,
así como na documentación que se acompaña:
Anexo II Identificación do solicitante
Acreditacion da delegación da Presidencia
Copia compulsada do CIF e D.N.I
Proxecto deportivo da actividade deportiva da entidade a realizar durante a ano 2017
asinado polo Presidente/a da entidade ou persoa habilitada a tal efecto
Baremo de puntuación ( Anexo III)
Fotocopias compulsadas da documentación acreditativa das titulacións do persoal
Certificación da Federación correspondente axustada ó modelo.( Anexo IV)
Declaración de outras axudas ( anexo V)

IMPORTE SOLICITADO DE SUBVENCION:
En Ferrol a ............ de ................... de 2017

Asdo: ..........................
Sinatura do presidente/a ou persoa habilitada ao efecto

Sr ALCALDE DO ECXMO. CONCELLO DE FERROL
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Anexo II
IDENTIFICACION DO SOLICITANTE
ENTIDADE

CIF

REPRESENTANTE

NIF

Enderezo a efectos de notificación:
Mail:

Tlf:
Nº rexistro:

Nº socios
entidade:

D/ Dona ______________________________________________________________________
con D.N.I nº________________________como presidente/a e/ou representante e en nome da
entidade solicitante, declaro baixo a miña responsabilidade que :
A entidade que represento comprométese a cumprir os requisitos establecidos nesta convocatoria de
concesión de subvencións e que son os seguintes:
A entidade referida ten os seus estatutos adaptados á Lei 3/2012, do 3 de abril, Xeral do Deporte de Galicia
A entidade referida non está incursa en causa de prohibición para ter a condición de beneficiario de
subvencions públicas de conformidade co artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de Novembro.
A entidade referida declara que atópase ó corrente coas obrigas tributarias da Seguridade social, Facenda do
Estado, Xunta de Galicia e Concello de Ferrol.
Que a entidade cumpre todo o regulado no artigo 14 da Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de
subvencions, relativo as obrigas da entidade beneficiaria.
Que coñezo e acepto as bases xerais e específicas que rexen a presente convocatoria.
As actividades obxecto da subvención non teñen carácter interno ou social dentro da entidade
A entidade que represento comprometese a empregar con caracter xeral, linguaxe non sexista e inclusivo.
A entidade que represento comprometese a que todos os documentos que se deriven desta relación de
vencellamento co Concello de Ferrol redactaranse en lingua galega así como toda presenza pública (rótulos,
indicadores na rúa, publicidade de calquera tipo, etc.) das actividades subvencionadas.
A entidade que represento comprometese a facer constar en toda a publicidade e difusión das actividades
subvencionadas, así como no material empregado nas mesmas (equipacions,camisetas,trofeos, bolsas...) , a
colaboración do Concello de Ferrol inxerindo en todo o material publicitario o logo institucional do concello
En Ferrol a ............ de ................... de 2017
Asdo: ............................
Sinatura do presidente/a ou persoa habilitada ao efecto

D/Dª .....................................................................................................con D.N.I ..................Secretario/a da
entidade .................................................................., CERTIFICA que D/Dª
.........................................................................................
con D.N.I:.................... .......... ostenta representación suficiente para actuar en nome e por conta da entidade.
En Ferrol a .............. de ...................de 2017.
Sinatura do secretario/a. Sr:....................................................................
* Xuntarase DNI E copia compulsada do CIF da entidade.
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Anexo III . Baremo
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Anexo V

DECLARACIÓN XURADA DO CONXUNTO DE TODAS AS SUBVENCIÓNS OU AXUDAS
SOLICITADAS E/OU CONCEDIDAS PROCEDENTES DE CALQUERA ENTIDADE PÚBLICA OU
PRIVADA

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

DESCRICIÓN DO TIPO DE

ENTIDADE

SUBVENCION OU AXUDA

C/S*

IMPORTE

*C/S, indicase se foi concedida ( C ) ou solicitada ( S )

NON FORON SOLICITADAS NIN CONCEDIDAS OUTRAS SUBVENCIÓNS OU
AXUDAS
En Ferrol a ............ de ................... de 2017
Asdo: ............................
Sinaturado presidente/a ou persoa habilitada o efecto e selo da entidade
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Anexo VI – CERTIFICACION DOS GASTOS REALIZADOS
D./Dona. ___________________________________________________________, con DNI nº ________________________ como secretario/a da entidade
_____________________________ con CIF nº ______________________, CERTIFICO que os gastos que se realizaron con cargo á subvención outorgada son os que se
reflicten no seguinte cadro:
PROVEEDOR

NIF CIF
PROVEEDOR

Nº FACTURA

DATA
FACTURA

CONCEPTO

RET. IRPF
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
SUMA TOTAL

IMPORTE
TOTAL

DATA
PAGAMENTO
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Ferrol ________ de ________________ de________

O/a secretario/a

Visto e prace
O/a presidente/a

O/a tesoureiro/a
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Anexo VII – CERTIFICACION DOS GASTOS DE PERSOAL
D./Dona. ___________________________________________________________, con DNI nº ________________________ como secretario/a da entidade
_____________________________ con CIF nº ______________________, CERTIFICO que os gastos de persoal que se realizaron con cargo á subvención outorgada son
os que se reflicten no seguinte cadro:
NÓMINA
NOME E APELIDOS DO/A TRABALLADOR/A

MES

DATA

IMPORTE
BRUTO
NOMINA

DATA
PAGAMENTO
NOMINA

% XORNADA
LABORAL
IMPUTADA A
ACTIVIDADE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
SUMA TOTAL

€

SUMA TOTAL

IMPORTE
SEG. SOCIAL
CON CARGO
A ENTIDADE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

DATA
PAGAMENTO
SEGURIDADE
SOCIAL

€

Ferrol ________ de ________________ de________

O/a secretario/a

Visto e prace
O/a presidente/a

O/a tesoureiro/a
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Anexo VIII – XUSTIFICACION DE INGRESOS
D./Dona. ___________________________________________________________, con DNI nº
________________________ como presidente/a da entidade ______________________ con
CIF__________________
DECLARO QUE PARA AS ACTIVIDADES OBXETO DESTA SUBVENCIÓN OBTIVEN OS
SEGUINTES INGRESOS:

CONCEPTO

PROCEDENCIA

IMPORTE

Concelleria de procedencia
€
€
€
€

Subvencions do
Concello de Ferrol

Subvencions de
Administracións ou
entidades públicas
ou privadas

Administración ou entidade pública ou
privada de procedencia
€
€
€

Outros
ingresos
Describir a procedencia
afectos
á
actividade ( venda
de rifas, cotas se
inscricións, etc)
SUMA TOTAL

€
€
€
€
€

Ferrol ________ de ________________ de________

O/a presidente/a

O/a tesoureiro/a
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