
ANEXO I

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE/DENOMINACIÓN DO GRUPO INFORMAL:
Denominación: CIF (só para entidades):

Enderezo: Localidade

CP Tfno./Tfno. móbil Fax Correo electrónico

Número do Rexistro Municipal de entidades Cidadás do Concello de Ferrol (só para
entidades)

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Enderezo: Localidade

CP Tfno./Tfno. móbil Fax Correo electrónico

DATOS DO/A REPRESENTANTE

Nome e apelidos DNI:

Correo electrónico Tfno./Tfno. móbil

2.-SUBVENCIÓN 

DENOMINACIÓN DA 
ACTIVIDADE

ORZAMENTO ESTIMADO
DE GASTOS

IMPORTE SUBVENCIÓN 
SOLICITADA



MEMORIA DA ACTIVIDADE

1. Xustificación da súa necesidade

2. Formulación de obxectivos

3. Número de persoas que se benefician da actividade

4. Metodoloxía e desenvolvemento do programa

5. Duración



6. Indicadores de avaliación

DETALLE DO ORZAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS

Concepto Importe

Total gastos

OUTRAS SUBVENCIÓNS OU AXUDAS SOLICITADAS

Concepto Importe

Total ingresos

Ferrol,_____de_________________de_______

O/a presidente/a O/a secretario/a



ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON TER DÉBEDAS¹

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  Triutaria  (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 supeior a 3.000 euros



ANEXO III

ACRETACIÓNS DA ENTIDADE

D/Dna_________________________________________________________________

con DNI Nº__________________,como presidente/a da entidade__________________

___________________________________, con CIF nº__________________________

DECLARA

1.- Que está inscrita no Rexistro Municipal de Entidades
2.- que o número de sociaos activos desta entidade a 01.01.2018 é de_______________

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

acordouse a presentación da solicitude correspondente á convocatoria de subvencións realizada pola
Concellería de Mocidade do Concello de Ferrol  para o 2018.

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,_______de_______________de______

O/a secretario/a Visto e prace  
O/a presidente/a



ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dna_________________________________________________________________

con DNI Nº__________________,como presidente/a da entidade__________________

___________________________________, con CIF nº__________________________

DECLARO

1.- Que a entidade 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



ANEXO V

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 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

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"



ANEXO VI

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dna_________________________________________________________________

con DNI Nº__________________,como presidente/a da entidade__________________

___________________________________, con CIF nº__________________________

DECLARO

Que  a  entidade  á  que  represento   emprega  a  lingua  galega  no  desenvolvemento  das
actividades do proxecto, nos materiais escritos e audiovisuais que se elaboren e nas canles de
difusión utilizados para dalo a coñecer

Ferrol,_________de__________________de______

O/a presidente/a



ANEXO VII

CERTIFICACIÓN DOS GASTOS REALIZADOS

D/dna___________________________________________________, con DNI_________________

como secretario/a da entidade___________________________________con CIF_______________, 

CERTIFICO que os gastos que se realizaron con cargo á subvención outorgada a esta entidade son os 

que se reflicten no seguinte cadro.

PROVEEDOR NIF/CIF
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

DATA
FACTURA

CONCEPTO RET.
IRPF

IMPORTE
TOTAL

DATA
PAGAMENTO

TOTAL

Ferrol,______de__________________de_______

O/a secretario/a Visto e prace O/a tesoureiro/a
O/a presidente/a



ANEXO VIII
CERTIFICACIÓN DOS GASTOS DE PERSOAL

D/dna___________________________________________________, con DNI_________________

como secretario/a da entidade___________________________________con CIF_______________, 

CERTIFICO que os gastos que se realizaron con cargo á subvención outorgada a esta entidade son os 

que se reflicten no seguinte cadro.

Nome e apelidos da pesoa traballadora Nómina Importe
bruto
nómina

Data
pagamento
nómina

%xornada
laboral
imputada  á
actividade

Importe
Seguridad
e  social
con  cargo
á entidade

Data  pago
Seguridade
SocialMes Data

TOTAL

Ferrol,______de__________________de_______

O/a secretario/a Visto e prace O/a tesoureiro/a
O/a presidente/a



ANEXO IX

XUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

D/Dna_________________________________________________________________

con DNI Nº__________________,como presidente/a da entidade__________________

___________________________________, con CIF nº__________________________

DECLARO QUE PARA A ACTIVIDADE OBXECTO DESTA SUBVENCIÓN OBTIVEN OS
SEGUINTES INGRESOS:

CONCEPTO PROCEDENCIA IMPORTE

Subencións do Concello de
Ferrol

Concellería de procedencia

Subvencións doutras 
administracións ou 
entidades públicas ou 
privadas

Administración ou entidade
pública  ou  privada  de
procedencia

Outros  ingresos  afectos  á
actividade  (venda  de  rifas,
inscrición, etc.)

Decribir a procedencia

Suma total

Ferrol,______de______________de_______

O/a presidente/a da entidade      O/a tesoureiro/a da entidade



ANEXO X

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TITULARIDADE DA CONTA BANCARIA

DATOS BANCARIOS entidades xuvenís:

don/dna________________________________________________________________

en calidade de presidente/a da entidade_______________________________________

declaro, baixo a mina responsabilidade, que esta entidade é titular da conta bancaria que se indica.

NÚMERO DE CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

SINATURA

Ferrol,_______de____________de______

DATOS BANCARIOS grupos informais
As persoas que asinan como membros do grupo informal, declaran, baixo a súa responsabilidade,
que son titulares da conta bancaria que se indica.

NÚMERO DE CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

PERSOAS QUE SON TITULARES DA CONTA

NOME E APELIDOS NIF SINATURA

Ferrol,_______de____________de______



ANEXO XI

PODER DE REPRESENTACIÓN PARA OS GRUPOS INFORMAIS DE MOZOS/AS

As persoas que asinan este documento como membros do grupo informal, autorizan a____________

____________________________________________________, con NIF_____________________

a actuar en representación do mencionado grupo informal no proxecto:

que presentan á convocatoria da Concellería de Mocidade do Concello de Ferrol.         

Nome e apelidos

NIF

Sinatura

Nome e apelidos

NIF

Sinatura

Nome e apelidos

NIF

Sinatura

Nome e apelidos

NIF

Sinatura

Nome e apelidos

NIF

Sinatura

Nome e apelidos

NIF

Sinatura

Nome e apelidos

NIF

Sinatura

Nome e apelidos

NIF

Sinatura

 Ferrol,______de____________________de_______                                                            


