PROGRAMA 8: AXUDAS PARA A ADAPTACIÓN DOS NOMES E REFORMAS DOS ESTATUTOS DAS ENTIDADES GALEGAS DO EXTERIOR

CÓD.

ENTIDADE

LOCALIDADE

PAIS

CIF

MOTIVO DA EMENDA

130 ASOCIACIÓN MUTUALISTA RESIDENTES DE VIGO

BUENOS AIRES

ARGENTINA

30-69015395-1

B, C, F, K

149 HOGAR DE RIBADUMIA EN BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

ARGENTINA

30-68704858-6

A (cuberta en todos os seus apartados (no reverso)), B, C,

167 PEÑA GALEGA DA CASA DE ESPAÑA

RIO DE JANEIRO

BRASIL

34.267.682/0001-15

B, C (deberá vir cotexada)

170 ASOCIACIÓN CULTURAL CABALLEROS DE SANTIAGO

RIO VERMELHOSALVADOR DE BAHÍA

BRASIL

16.388.852/0001-38

B, C, E, F

173 CENTRO RECREATIVO UNIÂO DO RIO TEA

LAURO DE FREITASSALVADOR DE BAHÍA

BRASIL

14.259.543/0001.32

B, C, E, F

213 CENTRO GALLEGO DE MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

URUGUAY

101315

215 CENTRO ORENSANO

MONTEVIDEO

URUGUAY

305 ASOCIACIÓN CIVIL FILLOS DE OURENSE

CARACAS

VENEZUELA

B, C, D (asinado polo presidente e polo secretario da entidade), E, F, I (no caso de estar exento indicar os motivos), L (nº de
socios da entiade e cantos deles son galegos)

B, C, D, L (desglosar separadamente e en detalle os gastos que foron realizados no ano 2008 e os que se van ralizar no ano
2009)
J-30623831-O

B, C, D, E, F, K, L (desglosar separadamente e en detalle os gastos que foron realizados no ano 2008 e os que se van ralizar
no ano 2009)

CÓD.
CAUSA MOTIVO EMENDA
A
Solicitude segundo o modelo normalizado, que figura como anexo VIII da resolución de convocatoria.
B

Certificación actual do acordo adoptado pola xunta directiva da entidade solicitante no que se recolla a decisión de adaptar o nome da entidade ou dos seus estatutos de acordo co establecido no artigo 36 da resolución de
convocatoria.

C

Fotocopia cotexada dos estatutos da entidade onde se recolla a súa denominación actual sempre que non fosen achegados con anterioridade.

D

Orzamento detallado que recollan o custo da adaptación do respectivo nome

E

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 )

F

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).

G

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.

H

Certificación da entidade bancaria en que conste o número de conta e o titular, 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.

I

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

J

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 (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 ou equivalente segundo o país)

K

Orixinais da solicitude e documentación enviada

L

Outros

