
CÓD. ENTIDADE LOCALIDADE PAIS CIF MOTIVO DA EMENDA

10
CENTRO GALLEGO DE 
BARCELONA

BARCELONA ESPAÑA G-08890956 C (deberá vir asinado por un técnico competente, cos seus datos personais e n º de colexiado)

139
ASOCIACIÓN CENTRO 
BETANZOS

BUENOS AIRES ARGENTINA 30-64951203-1 B (orzamento detallado asinado polo presidente e polo secretario), C,  H

141
CENTRO GALICIA DE 
BUENOS AIRES, CULTURA, 
SOCIAL Y DEPORTIVO

BUENOS AIRES ARGENTINA 33-52952236-9 C, D, E, H

154
UNIÓN DE ASOCIACIONES 
GALLEGAS DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

BUENOS AIRES ARGENTINA 30-70704732-8 D, H

158
CENTRO GALLEGO DE LA 
PLATA

LA PLATA- BUENOS 
AIRES

ARGENTINA 30-67802362-7 B (asinados polo presidente e polo secretario da entidade), H

165 CLUB ESPAÑOL NITEROI
ITAIPÚ – NITEROI – 
RIO DE JANEIRO

BRASIL 27.781.541/0001-50 D, H

176
CENTRO ESPANHOL E 
REPATRIAÇAO DE SANTOS

SANTOS – SÂO 
PAULO

BRASIL 58.167.974/0001-44

B (asinados polo presidente e polo secretario da entidade e referidos a to das as actuacións), 
C (completar indicando o estado de conservación, a necesidade de restauración, o 
procedemento de intervención e o seu valor histórico-artístico)

CÓD. CAUSA

A

B

C

D

Memoria  explicativa e orzamento que recolla o custo da intervención ou actuacións para as que se solicita a subvención.

Informe  asinado por un técnico competente  na respectiva materia que inclúa o diagnostico  sobre o estado de conservación  da obra ou documento, fondos ou colección que se vai restaurar (identificación 
do ben e dúas fotos en color de tamaño 10x15, características técnicas e detección de danos e alteracións que padeza), así como a súa necesidade de restauración e a correspondente proposta de 
intervención (descrición dos procedementos que se van utilizar) e o seu valor histórico, artístico, bibliográfico ou documental

Solicitude segundo o modelo normalizado que figura como (anexo D)  da resolución de convocatoria.

PROGRAMA D. AXUDAS PARA A RESTAURACIÓN E CATALOGACI ÓN DO PATRIMONIO ARTÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E DOCUMEN TAL TITULARIDADE DAS ENTIDADES GALEGAS NO 
EXTERIOR.ASOCIATIVAS PROPIAS DAS ENTIDADES GALEGAS NO EXTERIOR

Memoria explicativa  na que se especifique o método  ou técnica arquivística, de biblioteconomía ou museoloxía, que se seguirá na catalogación e inventario do ben.

MOTIVO EMENDA

E

F

G

H

I

J

K

L

LL

Orixinais  da solicitude e da documentación enviada.

Outros

Tres orzamentos de diferentes provedores (importe do gasto subvencionable supere a contía de 30.000 €(OBRA), , ou de 12.000 € (SERVIZOS)),  salvo que polas especiais características dos gastos non 
exista no mercado número dabondo de entidades que subministren ou presten os investimentos proxectados, ou salvo que o gasto se tivera realizado con anterioridade á solicitude da subvención.

Declaración expresa de non estar incursos nas circunstancias previstas no artigo 10  da Lei 9/2007, do 13 de xuño,  de subvencións de Galicia (anexo IX).

Fotocopia do NIF da entidade, ou equivalente segundo o país (CIUT,RIF,CADASTRO, NIT,...)

Certificación da entidade bancaria , na que conste o número de conta e o titular, no caso de que non fose achegada con anterioridade ou se producise algún cambio. Debe constar o código IBAN e o SWIFT 
da entidade.

Declaración de que a entidade solicitante se atopa ao corrente nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas, e de Seg uridade Social, así como que non ten débedas pendentes coa 
Comunidade Autónoma.

Certificado de residencia fiscal emitido polas autoridades competentes do pais onde resida a entidade galega.

Declaración do conxunto de todas as subvencións  solicitadas ou concedidas, para o mesmo proxecto para o que se solicita a axuda, das distintas administracións públicas ou organismos privados, ou, de 
ser o caso, unha declaración de que non ten solicitadas nin percibiu outras axudas ou subvencións (anexo IX)

Ademais, no suposto de que a elección non recaia na proposta económica máis vantaxosa, de entre as ofertas presentadas, deberase achegar unha memoria que xustifiq ue tal decisión.


