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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”

SUBVENCIÓNS PARA PROGRAMAS DE IGUALDADE E DE LOITA CONTRA
A VIOLENCIA DE XÉNERO DIRIXIDAS A ENTIDADES

REXISTRO

PARA CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN
ANO

NÚMERO

IMPORTE

1.-DATOS DA ENTIDADE
Denominación:

CIF:

Enderezo a efectos de notificación:
Código postal:

Concello:

Provincia:

Teléfono/s:

Fax:

e-mail:

Núm. do rexistro de Asociacións de Galicia:

Núm. do Rexistro Municipal:

2.- REPRESENTANTE DA ENTIDADE
Os datos cubertos neste apartado deben coincidir exactamente cos de quen é titular da conta bancaria
Nome e apelidos:

NIF:

Enderezo:
Código postal:

Concello:

Teléfono/s:

Provincia:
Fax:

e-mail:

Cargo na entidade:
3.-PROGRAMAS AOS QUE SE ACOLLE
MULLER E IGUALDADE
Programa de Igualdade, acción:_________

Programa de Violencia de xénero, acción:_________

4.- SUBVENCIÓN SOLICITADA
Importe solicitado: ........................................................................................................................................................................

En Arteixo, a

de

do 20

Asdo.:
Representante da entidade e selo
De conformidade co disposto no artigo 5.1. da LOPD 15/1999 do 13 de decembro, os datos persoais facilitados serán incorporados a un
ficheiro de titularidade pública, do que é responsable o Concello de Arteixo, coa finalidade de aplicalos ás actividades relacionadas coas súas
competencias segundo se especifica no Regulamento municipal de protección de datos de carácter persoal. En relación cos seus datos
persoais, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na LOPD 15/199 e no RD
1720/2007, dirixíndose ao Concello de Arteixo (Praza Alcalde Ramón Dopico – 15142 – Arteixo – A Coruña)
Os datos facilitados poderán ser comunicados a terceiros dentro dos fins directamente relacionados que poden ser consultados na disposición
de creación do Ficheiro

SR ALCALDE–PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARTEIXO
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ANEXO I

(Obrigatorio cubrilo)

CERTIFICACIÓN DO ACORDO DE SOLICITUDE, NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE, NÚMERO DE
PERSOAS SOCIAS E COMPROMISOS ASUMIDOS
Dª/D ……………........………….............................................…...………..........…………. con DNI .........................…………………..
como secretaria/o da entidade …......……………................................................………………………………………………………...
CERTIFICA:
1.- Que na reunión da xunta directiva realizada o día….......................................………......………………………….. acordouse:
a)
b)
c)

Solicitar as subvencións que figuran neste impreso dentro da SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DURANTE 20....
Nomear a ………………………..………………………………........................……...... como representante para as relacións
desta entidade co Concello de Arteixo. (Achegar fotocopia do seu DNI)
Aceptar as bases da convocatoria e os compromisos que nela se inclúen

2.- Que o número de persoas socias activo ou de alumnado matriculado é de …..........……………..
3.- Que adquire os seguintes compromisos en nome da entidade:
a)
b)

Compromiso de facer constar a colaboración do Concello de Arteixo e o Centro de Información á Muller en toda a
información e documentación que xere a realización e desenvolvemento das actividades, sendo de obrigado cumprimento
a entrega de documento acreditativo (cartaz, fotografías, …) no momento da realización.
Compromiso de promocionar entre as persoas socias e inserir publicidade nas sedes ou locais sociais, de todas as
actividades promovidas polo Centro de Información á Muller.

E para que conste, certifico en ................................ o ..….……de............................. de 20....
Asinado
Secretaria ou secretario

Vº e prace
Presidenta ou presidente

Nas bases da convocatoria relaciónanse, entre outros, os compromisos referidos a: publicidade da axuda concedida polo
Concello de Arteixo, levar a cabo a contabilidade esixible legalmente, ingresar o IRPF, no seu caso, na Axencia Tributaria,
conservar os documentos xustificativos, obter as licenzas necesarias e os casos previstos no artigo 31 da Lei de 38/2003 xeral
de subvencións.
AUTORIZACIÓN DA PERSOA INTERESADA PARA RECABAR DATOS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS E
SUBVENCÍONS
A persoa abaixo asinante autoriza ao Concello de Arteixo a solicitar da Agencia Estatal de Administración Tributaria os datos
relativos a cumprimento das súas obrigas tributarias para comprobar o cumprimento dos requisitos establecidos para obter,
percibir e manter a subvención denominada________________________________________________________________
A presente autorización outórgase exclusivamente ós efectos do recoñecemento, seguemento e control da prestación
mencionada anteriormente e en aplicación do disposto no artigo 95.1 K) da Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa
autorización da persoa interesada, a cesión de datos tributarios que precisen as AA.PP. para o desenvolvemento das súas
funcións.
A) DATOS DO AUTORIZADOR (só no caso de que sexa unha persoa xurídica ou entidade do artigo 35.4 da Ley General
Tributaria)
ENTIDADE Á QUE REPRESENTA:
CIF:
APELIDOS E NOME:

NIF:

AUTORIZA Á OBTENCIÓN DO CERTIFICADO TRIBUTARIOS DE TERCEIRAS
PERSOAS. IRPF ANO____

SINATURA

AUTORIZA Á OBTENCÍON DE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS DE TERCEIRAS
PERSOAS. ESTAR AO CORRENTE DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS PARA OBTER
SUBVENCIÓN PÚBLICAS

SINATURA
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ANEXO II

(Obrigatorio cubrilo)

Dª/D …………...................................………....................…………………..…, con DNI nº ……….................................…….....……
en representación da entidade …........................….............…………………...........................…………………………………………
con domicilio en .................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ con CIF................................................................
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

Que non ten solicitada nin, por tanto, concedida ningunha outra axuda nin outros ingresos de fondos públicos nin cotas
de socios/as para a mesma finalidade que as previstas no acordo de concesión da axuda.

Que ten concedida a/s seguinte/s axuda/s ou ingresos de calquera Administración ou calquera dos seus organismos,
entes ou sociedades para a mesma finalidade:

ESTADO
(CONCEDIDA)

ORGANISMO

DATA DE
RESOLUCIÓN

DISPOSICION

IMPORTE

Non estar incurso/a en ningunha das causas de incompatibilidade ou prohibición recollidas no artigo 13 da Lei Xeral de
Subvencións
E para que conste e aos efectos oportunos, asínase a presente declaración.

Arteixo, .............. de ................................... de 20....

Asdo.:
Representante da entidade e selo
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ANEXO III

(Obrigatorio cubrilo. Un por cada proxecto presentado)

MEMORIA DETALLADA

ENTIDADE: ...................................................................................................................................................................
PRIORIDADE (sinale a súa prioridade)

DENOMINACIÓN DO PROXECTO

ORZAMENTO
ESTIMADO DE
GASTOS

Lugar, data de realización, horario e número de horas
Lugar
Data/datas
Horario

A CARGO DA
ENTIDADE

SUBVENCIÓN
SOLICITADA AO
CONCELLO
(max. 80% do
orzamento)

Número total de horas

Obxectivos que persegue

Número estimado de persoas participantes

Descrición detallada do evento, actividade, taller ou curso e desenvolvemento previsto

Asdo.:
Representante da entidade e selo
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ANEXO III (Continuación)

(Obrigatorio cubrilo. Un por cada proxecto presentado)

Orzamento estimado de gastos e financiamento previsto

GASTOS

DESCRICIÓN

IMPORTE

Pagos persoal
(Indicar datos persoais e DNI do
monitorado ou conferenciantes, e o
número de horas previstas)
Gastos mantemento
(Especificar: aluguer, teléfono,
luz, auga, ...)
Non poderán superar o 10% do total do
orzamento a xustificar

Material de oficina
(Especificar)

Transporte
(Especificar)

Pagamentos de seguros, SGAE e outros

Outros gastos
(Especificar)

TOTAL GASTOS
INGRESOS PREVISTOS

IMPORTE

Cotas de persoas socias
Subvencións Administracións
Subvencións entidades privadas
Cobramento de servizos/actividades
Doazóns
Venda de productos
Outros ingresos

TOTAL INGRESOS

Asdo.:
Representante da entidade e selo
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DOCUMENTOS QUE SE ACHEGAN COA SOLICITUDE
DE OBRIGADA PRESENTACIÓN:
 Impreso de solicitude cuberto en todos os seus apartados (modelo oficial)
 Acta ou certificado da reunión na que se modificou a composición da Xunta Directiva expedido con data recente, no que
conste:
a) Nome, apelidos e domicilio, se son persoas físicas.
b) Razón social ou denominación, se son persoas xurídicas, cos datos de identificación das persoas físicas que actúen no
seu nome.
c) Data de nomeamento.
d) Data da revogación e do cesamento, no seu caso, dos titulares saíntes.
e) Sinatura dos titulares e, no seu caso, dos titulares saíntes.
f) Fotocopia do DNI dos novos membros.
SE NON FORON ENTREGADOS EN ANTERIORES CONVOCATORIAS OU HOUBO MODIFICACIÓNS:
 Fotocopia compulsada dos Estatutos da Entidade.
 Fotocopia compulsada da tarxeta do CIF da Entidade.
 Fotocopia compulsada da tarxeta do NIF (No caso de persoas físicas).
 Certificación dos datos bancarios (DCB)
 Certificación da inscrición no rexistro de asociacións de Galicia.
AS PERSOAS FÍSICAS, ADEMAIS:
 Certificado do empadroamento no Concello de Arteixo.
 Para o alumnado de bacharelato, universidade e ciclos formativos, expediente académico e autorización do traballo
presentado por parte dalgún profesor/a do centro así como historial de investigador da persoa solicitante.
 No caso de profesorado dos centros educativos do concello, acreditación do destino en Arteixo e materias que imparte.
INFORMACIÓN SOBRE AS CONDICIÓNS DA CONVOCATORIA
 O importe da subvención solicitada non poderá superar o 80% do presuposto estimado de gastos.
 Só se poderá solicitar unha subvención para cada un dos programas (Igualdade e Violencia de Xénero), debendo priorizar
entre elas.
 As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Municipal dentro do prazo establecido.
 A actividade subvencionada deberá acreditarse coa presentación ineludible, antes da realización da actividade, de 2 carteis
anunciadores ou outra información realizada para a súa difusión onde figure o logotipo do concello.
DOCUMENTACIÓN PARA A XUSTIFICACIÓN
 A xustificación deberá presentarse dentro dos prazos indicados na convocatoria da subvención.
 A xustificación realizarase mediante a conta xustificativa, que constará da seguinte documentación:
-

Memoria de actuación xustificativa (Anexo IV).
Memoria económica xustificativa (Anexo V).
Facturas orixinais ou compulsadas dos gastos realizados polos conceptos incluídos no presuposto inicial e polo
importe mínimo sinalado na notificación da subvención. As facturas que non reflictan claramente a finalidade da
actividade deben acompañarse dun informe aclaratorio.

Compromiso de facer constar a colaboración do Concello de Arteixo e o Centro de Información á Muller en toda a información
que realice do desenvolvemento das actividades, sendo de obrigado cumprimento a entrega de documento acreditativo (cartel,
foto, …) no momento da realización.
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ANEXO IV (obrigatorio cubrilo)
MEMORIA DE ACTUACIÓN XUSTIFICATIVA
Cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, indicando o desenvolvemento da actividade realizada e os
resultados obtidos (art. 72 e 75 RD 887/2006, de 21 de xullo)

ENTIDADE SUBVENCIONADA….................................……….………………………………………………………………
ACTIVIDADE…………….….............................................……………………………………………………………………..
Importe da subvención obtida…................................................…………………………………………………………….

Dª/D. ……………….........….....................................………………........………......…….. con DNI…..................., representante da
entidade……....................................................................................................…………………..............…...............………………..
poño de manifesto que a entidade referenciada deu cumprimento ás condicións impostas no acordo de concesión mediante a
execución das actividades/talleres que de seguido se detallan:
DATAS DE
REALIZACIÓN

ACTIVIDADE

LOCAL

Da realización da actividade despréndense os seguintes resultados desagregados por sexo:
Número persoas participantes:

Mulleres:

Homes:

Resultados acadados:

Arteixo, .............. de ................................... de 20....

Asdo.:
Representante da entidade e selo
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ANEXO V (obrigatorio cubrilo)
MEMORIA ECONÓMICA XUSTIFICATIVA
do custe das actividades realizadas (art.72 e 75 do RD 887/2006, de 21 de xullo)

ENTIDADE SUBVENCIONADA….................................……….………………………………………………………………
ACTIVIDADE…………….….............................................……………………………………………………………………..
Importe da subvención obtida…................................................…………………………………………………………….
1.-RELACIÓN DOS GASTOS E INVESTIMENTOS REALIZADOS
1.1 GASTOS DE ACTIVIDADE/MANTEMENTO – CONSERVACIÓN:
Nº FACTURA

CONCEPTO E EMPRESA

IMPORTE TOTAL
(IVE INCLUÍDO)

DATA EMISIÓN

DATA DE
PAGAMENTO

DATA EMISIÓN

DATA DE
PAGAMENTO

TOTAL
1.2.-GASTOS DE INVESTIMENTO/EQUIPAMENTO REALIZADOS:
Nº FACTURA

CONCEPTO E EMPRESA

IMPORTE TOTAL
(IVE INCLUÍDO)

TOTAL
1.3.-XUSTIFICACIÓN DE OFERTAS SOLICITADAS (de selo caso, debe achegarse solicitude de oferta a tres empresas,
así como orzamento presentado por estas, xustificando a contratación máis ventaxosa).
Para a contratación de __________________________________________ (indicar concepto) foi solicitada oferta ás seguintes
empresas:



Sendo
contratada
__________________________________________(indicar
nome
da
empresa),
con
CIF
nº _________________ por ________________________________________(motivar por qué se contrata a esa empresa).
1.4.-RESUMO GASTOS
TOTAL GASTOS

GASTOS INVESTIMENTO

GASTOS MANTEMENTO

Asdo.:
Representante da entidade e selo
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ANEXO V (Continuación) (obrigatorio cubrilo)
2.-FACTURAS DE VALOR PROBATORIO
Preséntanse con esta conta xustificativa orixinais ou copias debidamente compulsadas das facturas, nóminas e demais
documentación acreditativa dos gastos efectuados reflectidos, así como xustificante de transferencia bancaria do pago
realizado, de cada un dos gastos.
3.-RELACIÓN DETALLADA DOUTRAS AXUDAS OU SUBVENCIÓNS
Dª./D. .........................................................................................................................................................................secretaria/o da
entidade….................................................................................….........………………………………………………………………......
CERTIFICA:
Que a entidade referida non obtivo ningunha outra axuda ou subvención ou ingresos de fondos públicos para a mesma
finalidade
Que recibiu as seguintes axudas ou subvencións ou ingresos de entidades públicas ou privadas ou de cotas para a mesma
finalidade
ENTIDADE CONCEDENTE

Importe

Xunta
Deputación
Empresas privadas
Outros (especificar cales)

Que a entidade á que representa non se atopa incursa en ningunha das causas de prohibición para ser persoa/ entidade
beneficiaria de axudas ou subvencións públicas, a que fai referencia o artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións, que implica, entre outras condicións, que se atopa ao corrente coas súas obrigas coa Facenda e coa Seguridade
Social.
Que a persoa/entidade á que representa, beneficiaria da axuda/subvención do Concello de Arteixo para
____________________________________________ para esta anualidade, aos efectos do establecido para a correcta
xustificación, fai constar que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida.
Manifesto que o gasto foi reflectido, na forma preceptiva, no libro de contabilidade da entidade.

Asdo.:
Secretaría da entidade

Asdo.:
Presidencia da entidade

E para que conste, asino en Arteixo o ………….de ……………….….…… de 20....
Asdo.:
Representante da entidade

NOTA:
A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ENGADIRSE NO CASO DE QUE A SUBVENCIÓN CONCEDIDA ACADE
OS 3.000€ (a non presentación será causa de impago da axuda concedida)
1-CERTIFICADOS ORIXINAIS da Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social
na que se acredite que a entidade á que representa está ao corrente coas súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
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