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ANEXO. Requirimento xustificativo Nº 1 
Programa.  Axudas para a realización de proxectos promovidos pola xuventude  

CÓD ENTIDADE LOCALIDADE PAÍS CIF MOTIVO DA EMENDA 

45 
IRMANDADE GALEGA DE 
RUBÍ 

RUBÍ ESPAÑA G-58061011 
B (Deberá completarse con todas as facturas correspondentes aos gastos realizados no 2010), G (Modifíquese, 

indicando as fontes de financiamento do total de gastos realizados, segundo as facturas presentadas) 

58 
IRMANDADE GALEGA "O 
NOSO LAR" 

TERRASA ESPAÑA G-58348749 

A (deberá constar que as actividades foron realizadas, incluso a colaboración na Festa do Pulpo), B (deberá 

completarse con máis facturas das actividades xuvenis realizadas), K (deberán remitir copia das facturas do 

profesor de música e baile) 

65 
CLUB GALICIA DE BONN e. 
V. 

BONN ALEMANIA 206/5854/0183 

B (nesta relación deberán de incluír máis facturas, con todos os gastos precisos: número, data, nome da empresa, 

IVA, etc. Deberán incluír todas as que dispoñan referidas a actividades xuvenis), G (deberá ser modificado, en 

función das novas facturas que remitan e indicando o importe a cargo da entidade correctamente) 

75 
CENTRO GALEGO DE 
NÜRNBERG e.V. 

NUREMBERG ALEMANIA 561/2000 A,  B,  G (deberán constar os importes a cargo da entidade e o importe total do gasto),  J 

97 
SOCIEDADE GALEGA 
"SEMENTEIRA" 

BASILEA SUIZA   

B (Deberá completarse con todas as facturas correspondentes aos gastos realizados no 2010), G (Modifíquese, 

indicando as fontes de financiamento do total de gastos realizados, segundo as facturas presentadas), J, K (As 

facturas deberán conter todos os requisitos para a súa validez: datos completos da empresa emisora e da entidade 
(nome, domicilio, NIF), data, número, concepto, IVA e importe total) 

154 
UNIÓN DE ASOCIACIONES 
GALLEGAS DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

BUENOS 
AIRES 

ARGENTINA 30-71140987-0 
A (deberán remitila unha vez que realicen as accións xuvenis, incluíndo a data), B (deberán incluír máis facturas, 

todas as referidas ás actividades xuvenis do 2010. Estas facturas deberán conter todos os datos precisos para a súa 
validez: nome, dirección e CUIT do emisor e receptor; nº, data, concepto, importe e IVA) 

176 
CENTRO ESPANHOL E 
REPATRIAÇAO DE SANTOS 

SANTOS BRASIL 
58.167.974/0001-
44 

B (deberá constar o número da factura de Buffet Tutti. O importe das facturas remitidas deberá ser amplamente 

superior ao da subvención concedida, financiando a entidade o resto segundo a solicitude), K (enviar o orixinal da 

memoria que se achega coa solicitude asinada polo mozo responsable) 

183 
ASOCIACIÓN "NATURALES 
DE ORTIGUEIRA" 

LA HABANA CUBA 7300035849 7 

A (referida a todas as actividades realizadas no 2010), B (completar con máis facturas das actividades realizadas), 
F (asinado polo secretario e o presidente e con data), G (modificar, incluíndo as fontes de financiametno do gasto 

total realizado. Asinado polo secretario da entidade co visto e prace do presidente e con data), H  
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212 
CENTRO SOCIAL, 
CULTURAL Y DEPORTIVO 
DE BOLOS VALLE MIÑOR 

MONTEVIDEO URUGUAY 215704980011 

B (Deberá completarse con todas as facturas correspondentes aos gastos realizados no 2010. As facturas de 

mobles, vestiario e restauración cancha non son subvencionables), G (Modifíquese, indicando as fontes de 

financiamento do total de gastos realizados, segundo as facturas presentadas) 

213 
CENTRO GALLEGO DE 
MONTEVIDEO 

MONTEVIDEO URUGUAY 215696660017 

A (deberán describir con detalle todas as actividades xuvenis desenvolvidas no 2010), B (Deberá completarse con 

todas as facturas correspondentes aos gastos realizados no 2010), D (deberán remitir máis facturas, todas as das 

actividades xuvenís desenvolvidas. Asi mesmo, nas facturas remitidas deberán constar os datos completos da 

entidade galega: nome completo, domicilio, RUC), G (cubrir Anexo VII), J  

402 
AGRUPACIÓN CULTURAL 
AGARIMOS 

BADALONA ESPAÑA G-61302576 

B (deberán incluir máis facturas de gastos realizados por importe amplamente superior ao da subvención concedida 

e asi mesmo, cubrir os datos completos de cada unha das facturas), D (as facturas deberán vir con todos os datos 

precisos: nome e datos do emisor e da entidade, número, IVA, etc. O importe total de todas as facturas deberá 

superar amplamente o da subvención concedida), G (deberá ser modificada, indicando as fontes de financiamento 

da suma total das facturas remitidas incluídas no Anexo VI) 

410 
CASA DE GALICIA EN 
BADAJOZ 

BADAJOZ ESPAÑA G-06284194 
A (deberá constar a data), B (Deberá completarse con todas as facturas correspondentes aos gastos realizados no 

2010. A equipación do equipo non está subvencionada), J  
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Cód. 

causa 
 
Motivo da emenda 

A 
Memoria das actividades realizadas, xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das accións realizadas e dos resultados 

obtidos. 

B Relación clasificada dos gastos realizados, con identificación do acredor e do nº de documento, o seu concepto, o seu importe, a data de emisión (utilícese o modelo que figura 

como Anexo III da resolución de convocatoria). 

C Detalle doutros ingresos e/ou subvencións que financiasen as accións subvencionadas, con indicación do importe e a súa procedencia, segundo o modelo normalizado que figura 

como Anexo IV da resolución de convocatoria. 

D 
Factura ou facturas orixinais, ou ben fotocopias cotexadas por funcionario público competente, acreditativas dos gastos subvencionables 

E 
Certificación do secretario da entidade beneficiaria, co visto e prace do seu presidente, na que conste que cada unha das facturas presentadas como xustificación corresponden a 

gastos realizados pola entidade en execución da actividade subvencionada.  

F Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas -tanto  as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución- para as mesmas accións para as que 

se concedeu a subvención, das distintas administracións públicas ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, entidades privadas, segundo o modelo normalizado 

que figura como Anexo IV desta resolución. 

G 
Declaración asinada polos representantes legais da entidade, segundo a desagregación que aparece no Anexo IV desta resolución, que acredite o financiamento das accións 

subvencionadas que foron realizadas (utilícese o modelo que figura no referido Anexo IV). 

H Declaración responsable de que a entidade solicitante se atopa ao corrente nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas, e de Seguridade Social, así como que non 

ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia (utilícese o modelo que figura como Anexo IV da resolución de convocatoria). 

I Carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes non aplicados, así como dos xuros derivados destes. 

J Orixinais da  documentación enviada 

K Outros: 

 

 

Nota 
 

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



 

 

 

 


