
CÓD. ENTIDADE LOCALIDADE PAIS CIF MOTIVO DA EMENDA

1 CENTRO GALLEGO DE ALICANTE  ALICANTE ESPAÑA G-15041452

A (asinada polo presidente e polo secretario da entidade), B (asinada polo presidente e polo secretario da entidade), C (asinado 

polo presidente e polo secretario da entidade), D (asinada polo presidente e polo secretario da entidade), E (asinada polo 

presidente e polo secretario da entidade), K (selo da entidade en toda a documentación)

9 CASA GALEGA DE L’HOSPITALET BARCELONA ESPAÑA G-58445636 C ( detallar o custo previsto de cada unha das publicacións ás que se suscribirá a entidade no ano 2009 (asinado polo presidente e 
polo secretario da entidade))

13 CASA DE GALICIA EN BILBAO BILBAO ESPAÑA G-48088298 C 

21 CENTRO GALLEGO DE ERMUA VIZCAYA ESPAÑA G-48134621 A (cuberta en todos os seus apartados), B, C, D, E 

23 CENTRO GALLEGO DE GIJÓN GIJÓN- ASTURIAS ESPAÑA G-33609595 B, C

49 CASA DE GALICIA EN GUIPUZCOA SAN SEBASTIÁN ESPAÑA G-20072286
A (falta a sinatura do secretario da entidade), B (falta a sinatura do secretario da entidade), C (falta a sinatura do secretario da 

entidade), D (falta a sinatura do secretario da entidade), E (falta a sinatura do secretario da entidade)

108 CENTRO GALEGO DE LUCERNA LUCERNA SUIZA A (cuberta en todos os seus apartados), B, C, D, E, H (no caso de estar exento indicar os motivos), K (importe da subvención 
solicitada, en euros)

130 ASOCIACIÓN MUTUALISTA RESIDENTES DE VIGO BUENOS AIRES ARGENTINA 30-69015395-1 A (cuberta en todos os seus apartados), B, C, E, J

154
UNIÓN DE ASOCIACIONES GALLEGAS DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

BUENOS AIRES ARGENTINA 30-70704732-8 A (cuberta en todos os apartados), B, C (da suscrición da entidade ás publicacións), G (emitida pola entidade bancaria),  K 
(importe da subvención que se solicita)

176 CENTRO ESPANHOL E REPATRIAÇAO DE SANTOS SANTOS – SÂO PAULO BRASIL 58.167.974/0001-44 A, B, C, D, E, F, J

408 CENTRO GALLEGO DE MÓSTOLES MÓSTOLES – MADRID ESPAÑA G-81838609 D, E

410 CASA DE GALICIA EN BADAJOZ BADAJOZ ESPAÑA G-06284194 D, E

2010
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO EN 
ARGENTINA (ACCSA)

BUENOS AIRES ARGENTINA
B, C, G, H, I, K  (Enviar copia cotexada da escritura de constitución e dos estatutos da entidade.//Selo da entidade en toda a 

documentación)

CÓD. 
CAUSA
A

MOTIVO EMENDA
Solicitude segundo o modelo normalizado, que figura como anexo VII da resolución de convocatoria. 

PROGRAMA 7: AXUDAS PARA A SUBSCRIPCIÓN A PUBLICACIÓ NS E REVISTAS DE CARÁCTER PERIÓDICO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

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

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

Informe no que se describa detalladamente as accións realizadas nos últimos tres anos, e os importes investidos, referidas á difusión e preservación do patrimonio cultural galego no exterior (paraas 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 ou equivalente segundo o país)

Orixinais da solicitude e documentación enviada

Outros

Memoria explicativa que abrangue os seguintes puntos:traxectoria cultural da entidade solicitante e os motivos que fundamentaron a elección da actividade proposta, descrición da actividade que se pretenda realizar e data
prevista de celebración.

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

Orzamento detallado ou factura proforma que recolla o custo da subscrición durante o ano 2009

Declaración do conxunto das subvencións solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade para a que se solicita a xuda, das distintas administracións públicas competentes ou, se é o caso, unha declaración de que non solicitou
nin percibiu outras axudas ou subvencións (anexo IX da convocatoria )

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

Declaración en que conste que a entidade solicitante se encontra ao día nas súas  obrigas tributarias estatais e autonómicas e de Seguridade Social, e que non ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia.


