CONCELLARÍA DE IGUALDADE, DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E TURISMO

Departamento de
Igualdade

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN
Para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade efectiva
entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual,
bisexual, queer e intersexual (lgtbqi) e de prevención e loita contra as
violencias machistas

ANEXO I

Datos da entidade
CIF

Denominación

Número do Rexistro Municipal de Asociacións

Enderezo da asociación

Conta bancaria
formato IBAN

Teléfono

Correo electrónico

en

Datos da persoa representante
Documento de identidade

Nome e apelidos

Enderezo para os efectos de notificación

CP

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico
Relación coa entidade:

Solicitude programa, proxecto, actividade
Importe que solicita:
Importe que solicita:
Importe que solicita:

Documentación que debe achegar
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
j)

Orzamento de ingresos e gastos das actividades obxecto de subvención, importe que se solicita e porcentaxe de financiación que
representa.
Memoria explicativa das actividades, con indicación da data e lugar de realización, responsables do desenvolvemento da actividade,
obxectivo e fins concretos aos que se destinarán os fondos e o número de persoas beneficiarias, directa ou indirectamente pola actividade.
Calquera modificación destas circunstancias debe ser autorizada polo Departamento de Igualdade.
Certificación emitida pola asociación ou entidade solicitante na que se acredite a identidade das persoas que ostenten cargos, con indicación
do cargo que desempeñan e enderezo social da beneficiaria.
Fotocopia dos Estatutos polos que se rexe a entidade, que deberán recoller como obxectivo expreso ou entre os seus fins institucionais, a
igualdade de oportunidades e de trato entre mulleres e/ou a defensa dos dereitos e liberdades das persoas e colectivo LGTBQI, así como de
carecer de fines lucrativos, en consonancia co disposto na Base 5.
Fotocopia tarxeta de identificación fiscal (CIF).
Certificación emitida por unha entidade financeira dos datos da conta bancaria onde se efectuará o pagamento da subvención concedida,
con expresión do código IBAN.
Declaración responsable da entidade solicitante sobre si solicitou ou no, e no seu caso, se lle foron concedidas axudas para a mesma
finalidade procedente de calquera administración ou ente público privado, nacional ou internacional, en caso de telo solicitalo ou térselle
concedido, indicarase a data da solicitude ou solicitudes, os órganos que as resolverán, a contía da axuda ou axudas solicitadas e no seu
caso, concedidas con indicación da data ou datas das resolucións de concesión.
Declaración responsable de non recaer sobre a entidade solicitante resolución administrativa ou xudicial firme de reintegro ou, no seu caso,
que realizou o correspondente ingreso, o cal acreditará por calquera medio válido en dereito.
Declaración responsable de atoparse o beneficiario ao corrente das obrigas fiscais fronte á Administración do Estado e fronte á Seguridade
Social, así como que se atope ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello de Santiago ou que non é debedor da mesma por calquera
outro ingreso de Dereito Público.

Santiago de Compostela,

de

de 201

Rexistro número:

Asinado:
EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito
confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións
municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

Departamento de
Igualdade

CONCELLARÍA DE IGUALDADE, DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E TURISMO

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN
Para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade efectiva entre
mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual,
queer e intersexual (lgtbqi) e de prevención e loita contra as violencias machistas

ANEXO I

Declaración xurada (asinada pola persoa representante legal da asociación)
D./Dna. _______________________________________________ , con NIF __________________, como representante da
entidade ___________________________________________________
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
A.

Que dita entidade non está inhabilitada nin incursa en prohibición para acceder á condición de beneficiaria de subvencións
da Administración Pública, de conformidade co establecido no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións.

B.

Que non recaeu nesta entidade resolución administrativa ou xudicial firme de reintegro.

C.

Que a entidade que represento está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias fronte a Axencia Estatal da
Administración Tributaria, a Tesourería Territorial da Seguridade Social, a Administración Autonómica e o Concello de
Santiago de Compostela, respectivamente.

D.

Que, en relación con outras axudas procedentes de administracións públicas ou entidades privadas, a entidade á que
represento
□ NON solicitou outras axudas para esta mesma finalidade
□ SI solicitou as seguintes axudas para esta mesma finalidade
Entidade/institución á que se lle solicitou

Importe solicitado

Importe
concedido

E para que conste, asino esta declaración en Santiago, o ____ de _____________ de 201

Asinado: A/o representante legal

Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito
confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións
municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

Departamento de
Igualdade

CONCELLARÍA DE IGUALDADE, DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E TURISMO

XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
Para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade efectiva entre
mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual,
queer e intersexual (lgtbqi) e de prevención e loita contra as violencias machistas

ANEXO II

Datos da entidade
CIF

Denominación

Número do Rexistro Municipal de Asociacións

Enderezo da asociación

Conta bancaria
formato IBAN

Teléfono

Correo electrónico

en

Datos da persoa representante
Documento de identidade

Nome e apelidos

Enderezo para os efectos de notificación

CP

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico
Relación coa entidade:

Solicitude programa, proxecto, actividade
Importe subvención:

Importe que xustifica:

Importe subvención:

Importe que xustifica:

Importe subvención:

Importe que xustifica:

Documentación que debe achegar
a)
b)

c)

d)

Memoria debidamente asinada pola/o representante legal da entidade que acredite ter cumprida a finalidade da subvención mediante a
realización das actividades e o grao de cumprimento de obxectivos.
Xustificantes dos gastos realizados dentro do período subvencionable, que serán facturas ou documentos substitutivos orixinais ou copias
compulsadas, polo importe total dos gastos realizados na totalidade do proxecto. No caso de que non se xustifique cumpridamente o total
do proxecto, a cantidade concedida reducirase proporcionalmente para cumprir os límites sinalados nestas bases.
Ditos xustificantes deberán conter os requisitos recollidos no RD 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo
que se regulan as obrigas de facturación.
No caso da contratación dos servizos dun/dunha profesional autónomo/a, deberá presentarse a factura, coa retención efectuada do IRPF
e a aplicación do IVE, se procede.
Os gastos de persoal necesarios para a execución da actividade xustificaranse coa presentación do contrato de traballo, as nóminas e
boletíns de cotización á Seguridade Social (TC1 e TC2) debidamente selados pola oficina recadadora.
Certificación ou declaración responsable de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias co Concello, coa Axencia
Tributaria e coa Seguridade Social e non ser debedora por resolución de procedemento de reintegro Acreditación do requisito de
publicidade previsto na base 6, segundo o modelo contido no anexo III desta convocatoria e mediante a presentación de documentación
impresa, fotografías, informática...
Acreditación do requisito de publicidade previsto na base 6, segundo o modelo contido no anexo III desta convocatoria e mediante a
presentación de documentación impresa, fotografías, informática...

Santiago de Compostela,

de

de 201

Asinado:
EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito
confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións
municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

Departamento de
Igualdade

CONCELLARÍA DE IGUALDADE, DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E TURISMO

XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
Para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade efectiva entre
mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual,
queer e intersexual (lgtbqi) e de prevención e loita contra as violencias machistas

ANEXO II

Declaración xurada (asinada pola persoa representante legal da asociación)
D./Dna. _______________________________________________, con NIF __________________, como representante da
entidade ___________________________________________________
1.

Que a programa/proxecto/actividade para a que se concedeu a subvención foi realizado na súa totalidade e, xa que logo,
a subvención foi destinada á súa finalidade.

2.

Que os gastos xerados na/s actividade/s subvencionada/s son os seguintes, e se achegan as facturas ou documentos
substitutivos correspondentes, así como as xustificacións do seu pagamento:
Núm.

Concepto

Importe

Total

Data pago

0

3.

Que, en relación con outras axudas procedentes de administracións públicas ou entidades privadas, a entidade á que
represento
□ NON solicitou outras axudas para esta mesma finalidade □ SI solicitou as seguintes axudas para esta mesma finalidade
Importe
Entidade/institución á que se lle solicitou
Importe solicitado
concedido

4.

Que os ingresos xerados pola realización da actividade subvencionada ascenden a un total de
detalle:
Concepto

€, co seguinte
Importe

5.

Que da liquidación de ingresos e gastos derívase que respecto do programa ou actividade realizada, cúmprese o disposto no
artigo 31.1 da LXS, o importe dos ingresos e subvencións concedidas non supera o importe total dos gastos devengados,
sendo destinadas todas as achegas á actividade subvencionada.

6.

Que a entidade á que represento está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias co Concello, coa Axencia
Tributaria, coa Comunidade autónoma e coa Seguridade Social e non é debedora por resolución de procedemento de
reintegro.

E para que conste, asino esta declaración en Santiago, o ____ de _____________ de 201

Asinado: A/o representante legal

Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito
confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións
municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

