
ANEXO I 

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A PROMOCIÓN E 

FOMENTO DA CULTURA DENDE AS ASOCIACIÓNS 

CULTURAIS DE FERROL PARA O ANO 2013 
 

Don/Dona ___________________________________________________________________________ 

con DNI nº_______________________ e enderezo en _______________________________________ 

no Concello de _____________  nº de teléfono ___________________ enderezo electrónico 

________________________________ en representación da Entidade Cultural 

_______________________________________________ con CIF _______________ e enderezo para 

os efectos de notificación _______________________________________ teléfono ________________ 

e enderezo electrónico ________________________________________. 

SOLICITO Subvención para a promoción e fomento da Cultura do Concello de Ferrol para o proxecto 

__________________________________________________ que se achega con esta solicitude. 

O importe da subvención solicitada (non poderá superar o 80% do orzamento previsto de gastos nin 

os 6.000 €) é ______________ €. 

ACHEGO: 
 Copia compulsada do CIF da entidade solicitante. 
 Copia compulsada do NIF da persoa que actúa coma representante e documento que acredite a 

súa representación.. 
 Declaración de solicitude doutras axudas e subvencións para a realización do mesmo proxecto, 

e se estas foron concedidas ou están pendentes de resolución concepto e contía das mesmas. 
 Declaración de non ter obrigas tributarias pendentes coa Facenda estatal, autonómica e local e 

coa tesourería da Seguridade Social. 
 Declaración responsable de que a persoa ou entidade solicitante non concorre en ningunha das 

circunstancias que impidan obter a condición de beneficiaria de subvencións públicas, 
establecidas no artigo 13 da Lei 38/2003, xeral de subvencións. 

 Declaración da persoa asinante onde se sinale que cumpre todo o regulado no artigo 14 da Lei 
38/2003, xeral de subvencións, relativa ás obrigas da entidade beneficiaria. 

 Certificado da entidade financeira na que desexa se lle aboe o importe da subvención, no que 
figuren os vinte díxitos do código conta cliente, e no que se acredite que dita conta corresponde 
á entidade solicitante. 

 Certificación na que se exprese o número de socios activos, que terá que acadar un mínimo de 
corenta. 

 Declaración responsable de utilización da lingua galega na documentación oficial da entidade, 
así coma nos documentos habituais de comunicación da asociación. 

 Coma representante da Entidade Cultural _____________________________________ 
            acepto as bases da convocatoria. 

Ferrol, _______de ___________________ de 2013 

(sinatura) 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE FERROL 


