ANEXO
Programa 1. Axudas a entidades galegas no exterior para a prestación de servizos socioasistenciais en favor das persoas de orixe galega residentes no exterior e os seus descendentes. 2010
CÓD

ENTIDADE

LOCALIDADE

PAÍS

CIF

MOTIVO DA EMENDA

9

CASA GALEGA DE L´HOSPITALET

HOSPITALET DE
LLOBREGAT

ESPAÑA

G-58445636

B (asinada polo presidente e polo secretario), C, L (número de persoas beneficiarias do centro de dia, cantos deles son de orixe galega, idade media, tipo de asistencia que reciben)

92

XUVENTUDE DE GALIZA - CENTRO GALEGO DE LISBOA

LISBOA

PORTUGAL

500909571

C (asinado polo presidente e polo secretario do centro galego), I (no que conste o NIF e o domicilio da entidade emitida polo organismo oficial con data do 2010)

118

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO GALLEGO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

AVELLANEDA

ARGENTINA

30-70179859-3

175

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA

SALVADOR

BRASIL

15.113.103/0001-35

177

SOCIEDADE DE SOCORROS MUTUOS E BENEFICENTE
ROSALIA DE CASTRO

SANTOS

BRASIL

58.243.700/0001-97 B (deberán detallar o custo das actuacións asistenciais que ten previsto realizar e pagar a entidade e, así mesmo, indicar as contías previstas das entregas económicas aos beneficiarios no ano 2010)

210

CASA DE GALICIA

MONTEVIDEO

URUGUAY

21 254906 0010

213

CENTRO GALLEGO DE MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

URUGUAY

2,15697E+11

B, C, D, I (no que apareza o RUC e o enderezo da entidade e emitido polo organismo oficial con data do 2010), K

220

HOGAR ESPAÑOL

MONTEVIDEO

URUGUAY

2,15727E+11

A (cuberta en todos os seus apartados), B, C, D, E, F, I (no que conste o RUC e o domicilio da entidade emitido polo organismo oficial con data do 2010)

226

ASOCIACIÓN BENÉFICA PROVINCIA DE LA CORUÑA

CARACAS

VENEZUELA

J-30087316-1

B, C (asinado polo presidente e polo secretario da entidade), I (no que conste o número RIF e o domicilio da entidade, emitido polo organismo oficial con data do 2010), L (indicar o número total de beneficiarios das
actuacións previstas e cantos deles son galegos ou de orixe galega)

232

HERMANDAD GALLEGA DE VENEZUELA

CARACAS

VENEZUELA

J-00056276-8

B (descrición detallada das actuacións que realizará directamente a entidade, das axudas económicas entregadas aos beneficiarios e para que finalidades, e das actuacións realizadas por terceiros. Indicar as contías
para cada concepto)

389

CENTRO GALLEGO SOCIEDAD MUTUAL

CAMPANA

ARGENTINA

30-55438609-8

510

FUNDACION FILLOS DE OURENSE (FUNDAOURENSE)

CARACAS

VENEZUELA

J-30979465-5

555

FUNDACIÓN GALICIA SAÚDE

BUENOS AIRES

ARGENTINA

30-70815510-8

C (asinado polos representantes legais da entidade)
C (detallar o custo previsto para o ano 2010 para cada concepto de gasto: medicamentos, manutención, gastos de funcionamento, honorarios profesionais, etc. Deberá vir coas sinaturas do presidente e do secretario da
entidade), F (cubrir anexo V)

B, C (referido ás 2 finalidades incluidas na solicitude, e asinado polo presidente e polo secretario da entidade)

K
B, C (asinado polo presidente e polo secretario da entidade), D, E, F, I (no que conste o NIF e o domicilio da entidade, emitido polo organismo oficial competente con data do 2010), L (número de socios da entidade e
cantos deles son galegos)
B (descrición detallada das actuacións previstas e do funcionamento do sistema de derivación a un centro especializado de cirurxía cardíaca e dos estudos hemodinámicos. Asi mesmo, a memoria referida ao centro de
día deberá vir debidamente asinada), C (asinado polo responsable legal da entidade), I (no que conste o CUIT e o domicilio da entidade emitido pola AFIP con data do 2010)

Cód. causa
A

Solicitude segundo o modelo normalizado, que figura como Anexo I da resolución de convocatoria.

Motivo da emenda

B

Programa ou memoria descritiva na que se concreten as actuacións que sen van realizar e o número de beneficiarios de orixe galega que se pretenda atender durante o ano 2010, indicando o seu grao de necesidade.

C

Orzamento detallado que recolla o custo previsto de realización das actuacións para as que se solicita a axuda.

D

Relación dos potenciais beneficiarios destinatarios finais das achegas que se pretenden outorgar, na que conste de xeito detallado o seu nome e apelidos, enderezo, provincia galega de orixe e concepto e contía individual da axuda destinada a cada beneficiario carenciado (no caso dos supostos
sinalados no punto 2 do artigo 22º). Así mesmo, consentimento por escrito dos destinatarios finais en canto ao tratamento dos seus datos persoais.

E

Declaración do conxunto das subvencións solicitadas e/ou concedidas para a mesma finalidade para a que se solicita a axuda, das distintas administracións públicas ou organismos privados ou, se é o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (pode
usarse o modelo que figura como Anexo V da resolución de convocatoria).

F

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

Cód. causa
G

Motivo da emenda
Declaración de estar ao corrente nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e de Seguridade Social e que non ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia.

H

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

I

Fotocopia do NIF da entidade, ou equivalente segundo o país (CUIT, RIF, CADASTRO, NIT, ...), sempre que non fose achegado con anterioridade.

J

Informe no que se describa detalladamente as accións realizadas nos últimos tres anos, e os importes investidos, referidas á prestación de servizos sanitarios ou de carácter socio-asistencial dirixidos ás persoas de orixe galega (para as entidades solicitantes que non estean inscritas no Rexistro de
Comunidades Galegas)

K

Orixinais da solicitude e documentación enviada

L

Outros

Nota
A documentación requirida deberá ser presentada en orixinal ou copia compulsada.

