ANEXO I
SOLICITUDE PARA A PRESENTACIÓN DE PROXECTOS PARA A CASA DA XUVENTUDE
DATOS DA ENTIDADE

Denominación:

CIF:

Enderezo:

Localidade

CP

Tfno./Tfno. móbil

Correo electrónico

Número do Rexistro Municipal de entidades Cidadás do Concello de Ferrol

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Enderezo:

CP

Localidade

Tfno./Tfno. móbil

Correo electrónico

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL

Nome e apelidos

DNI:

Correo electrónico

Tfno./Tfno. móbil

Documentación que debe achegarse coa solicitude:
Fotocopia dos Estatutos da entidade
CIF da entidade
Identificación da persoa que representa á entidade
Número de rexistro de entidades do Concello de Ferrol
Seguro de responsabilidade civil
Ferrol, ______de___________de____
Sinatura interesado/a

ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE FERROL

ANEXO II
PROXECTO
I. DENOMINACIÓN

II. MEMORIA
1. Descrición da actividade

2. Beneficiarios/as

3. Obxectivos, metoloxía e contidos

4. Horario/s da/s actividade/s e temporalización

5. Sistemas de avaliación

Ferrol,..........de.......................de...........
O/a presidente/a

O/a secretario/a

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE O CUMPRIMENTO DA NORMATIVA NO
DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN CONTACTO CON
MENORES
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 presentadas no proxecto implica o contacto habitual
con menores

Que as persoas que desenvolverán as actividades presentadas no proxecto que
teñan contacto con menores cumpren 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
adolescencia¹.

Ferrol, ________de___________________de_________
O/a presidente/a da entidade

1 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 exerccico 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
humano. 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"

