
CÓD. ENTIDADE LOCALIDADE PAIS CIF MOTIVO DA EMENDA

75 CENTRO GALEGO DE NÜRNBERG e V.
NUREMBERG- 
BAVIERA

ALEMANIA 561/2000 A (cuberta en todos os seus apartados), B, C, D, I (no caso de estar exento indicar o motivo), K, L  (importe da subvención que se solicita)

108 CENTRO GALEGO DE LUCERNA LUCERNA SUIZA A (cuberta en todos os seus apartados), B, C, D, E, F, I (no caso de estar exentos indicar os motivos), L (importe da subvención que se 
solicita en euros)

139 ASOCIACIÓN CENTRO BETANZOS BUENOS AIRES ARGENTINA 30-64951203-1 C, D (completar os datos)

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

BUENOS AIRES ARGENTINA 33-52952236-9

C (detallar os distintos conceptos e importes que forman a partida "outros"), L (informe, asinado polo presidene e polo secretario da entidade, 
no que conste a descrición detallada e o custo das accións que se inclúen na solicitude deste programa e as que se incluen no convenio 
formalizado este ano coa Secretaría Xeral da Emigración. Así mesmo, deberán indicar cales destas accións son coincidentes en todo ou en 
parte).

167 PEÑA GALEGA DA CASA DE ESPAÑA RIO DE JANEIRO BRASIL 34.267.682/0001-15
L (informe, asinado polo presidene e polo secretario da entidade, no que conste a descrición detallada e o custo das accións que se inclúen 
na solicitude deste programa e as que se incluen no convenio formalizado este ano coa Secretaría Xeral da Emigración. Así mesmo, deberán 
indicar cales destas accións son coincidentes en todo ou en parte).

169
SOCIEDAD ESPANHOLA DE 
BENEFICENCIA

RIO DE JANEIRO BRASIL 33.005.638/0001-74 C (o orzamento deberá vir detallado para cada concepto: nº atendementos, conceptos e importes)

187
FEDERACIÓN DE SOCIEDADES 
GALLEGAS DE CUBA

LA HABANA CUBA B, C, D, 

188
SOCIEDAD CULTURAL ROSALIA DE 
CASTRO 

LA HABANA CUBA 63000364927 B (describir en detalle as distintas finalidades das axudas económicas previstas), D (indicar idade e provincia galega de orixe)

192
SOCIEDAD HIJOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE CAPELA

LA HABANA CUBA I (fotocopia do NIT emitido pola ONAT (no caso de estar exentos indicar os motivos)), L (NIF do presidente // nº de socios galegos)

210 CASA DE GALICIA MONTEVIDEO URUGUAY 21 254906 0010

 L (informe, asinado polo presidene e polo secretario da entidade, no que conste a descrición detallada e o custo das accións que se inclúen 
na solicitude deste programa e as que se incluen no convenio formalizado este ano coa Secretaría Xeral da Emigración. Así mesmo, deberán 
indicar cales destas accións son coincidentes en todo ou en parte. // Relación dos socios internados no Fogar Español de Ancianos, na que 
conste o seu nome e apelidos, enderezo, provincia de orixe e idade. Así mesmo indicar cantos son en total e cantos deles son galegos)

213 CENTRO GALLEGO DE MONTEVIDEO MONTEVIDEO URUGUAY 101315 B, C, D, F, I (no caso de estar exento indicar os motivos), L (nº de socios e cantos deles son galegos)

232 HERMANDAD GALLEGA DE VENEZUELA CARACAS VENEZUELA J-00056276-8
L (informe, asinado polo presidene e polo secretario da entidade, no que conste a descrición detallada e o custo das accións que se inclúen 
na solicitude deste programa e as que se incluen no convenio formalizado este ano coa Secretaría Xeral da Emigración. Así mesmo, deberán 
indicar cales destas accións son coincidentes en todo ou en parte).

234 CENTRO GALLEGO DE MARACAIBO MARACAIBO- ZULIA VENEZUELA J-070095377 B, D (para o ano 2009), E (orixinais), F (orixinais)

239 HERMANDAD GALLEGA DE VALENCIA
VALENCIA – 
CARABOBO

VENEZUELA J-07520782-3

B (nº total de beneficiarios e cantos deles son galegos), C, D (deberán constar todos os datos sinalos) L (informe, asinado polo presidene e 
polo secretario da entidade, no que conste a descrición detallada e o custo das accións que se inclúen na solicitude deste programa e as que 
se incluen no convenio formalizado este ano coa Secretaría Xeral da Emigración. Así mesmo, deberán indicar cales destas accións son 
coincidentes en todo ou en parte).

305
ASOCIACIÓN CIVIL FILLOS DE 
OURENSE

CARACAS VENEZUELA J-30623831-O B, C, D, E, F, K

357
SOCIEDADE RECREIO DOS ANCIÂOS 
PARA ASILO DA VELHICE 
DESAMPARADA

RIO JANEIRO BRASIL 33.530.791/0001-10 C (referido a todo o ano 2009)

367
HIJOS DE ARANTEY Y CENTRO 
VILLAMARIN PEROJANO MUTUAL, 
CULTURAL Y RECREATIVA

BUENOS AIRES ARGENTINA 30-65898613-5 F, K

389 CENTRO GALLEGO SOCIEDAD MUTUAL
CAMPA- BUENOS 
AIRES

ARGENTINA 30-55438609-8  K

470
ASOCIACIÓN UNIÓN RESIDENTES DE 
GRAGAS EN B.S. AIRES DE 
BENEFICIENCIA Y SOCORROS MUTUOS

BUENOS AIRES ARGENTINA 30-68687353-2 B (asinada polo presidente e polo secretario), C (asinado polo presidente e polo secretario), E, F, I

555 FUNDACIÓN GALICIA SAÚDE BUENOS AIRES ARGENTINA 30-70815510-8

B (deberá enviar a memoria das achegas non periódicas), C (está faltando un: o correspondente á solicitude de achegas non periódicas), D 
(correspondente á solicitude de achegas non periódicas), L (informe, asinado polos representantes legais da entidade, no que conste a 
descrición detallada e o custo das accións que se inclúen na solicitude deste programa e as que se incluen no convenio formalizado este ano 
coa Secretaría Xeral da Emigración. Así mesmo, deberán indicar cales destas accións son coincidentes en todo ou en parte).

580 ASOCIACION ECHANDO RAICES
LANÚS- OESTE 
CARACAS

VENEZUELA
B (asinada polo presidente e polo secretario da entidade), C (asinada polo presidente e polo secretario da entidade), E (cuberta en todos os 

seus apartados), F (cuberta en todos os seus apartados), I, L (relación, asinada polo presidente e polo secretario, de pontenciais 
beneficiarios das actividades programadas nas súas solicitudes, na que conste nome e apelidos, provincia galega de orixe, idade, etc.) 

CÓD. 
CAUSA MOTIVO EMENDA

A

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 2009.

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

D

E

F

G

H

I

J

K

L Outros

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 

Orixinais da solicitude e documentación enviada

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, e coa finalidade de comprobar se cumpren os requisitos necesarios para ser beneficiarias das axudas.

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

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 

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 nos puntos 2 e 4 do artigo 2º) 

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

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.

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

Declaración do conxunto das subvencións solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade para a que se solicita a axuda, das distintas administracións públicas competentes 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 IX da resolución de convocatoria).


