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NOME DO RESPONSABLE EN GALICIA DA ONGD SEDE CENTRAL EN GALICIANº DE REXISTRO GALEGO DA ONGD
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CUSTO TOTAL
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2 SUBVENCIÓN SOLICITADA
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AUTONÓMICAS, LOCAIS)

3

ACHEGA PROPIA DA ENTIDADE SOLICITANTE4

CONTRIBUCIÓN DO SOCIO LOCAL5

ACHEGAS PRIVADAS (IDENTIFICAR O ORGANISMO)6

OUTRAS PETICIÓNS REALIZADAS PENDENTES DE 
RESPOSTA (IDENTIFICAR O ORGANISMO)

7

ENTIDADE

PÁXINA WEB

CÓDIGO DO SECTOR E SUBSECTOR CAD DA INTERVENCIÓN

PERSOA QUE PRESENTA O PROXECTO

NOME PERSOA RESPONSABLE XESTIÓN DO PROXECTO EN GALICIA

TELÉFONO/S

CARGO

CARGO

CORREO ELÉCTRONICO

NOME RESPONSABLE LOCAL DO PROXECTO CARGO

ENDEREZO

Quen abaixo asina DECLARA QUE presta expresamente o seu consentimento para que, de acordo co establecido nos puntos 3 e 4 do artigo 13º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas 
prácticas na Administración pública, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44º e 45º da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais 
da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta resolución no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos 
referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que determine o órgano competente.

Autorizo a consellería de conformidade co artigo 2º do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009  que o 
desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio da Presidencia SI NON

DATOS DAS PERSOA/S RESPONSABLE/S DO PROXECTO



DOCUMENTACIÓN
CARPETA 1: INFORMACIÓN RELATIVA Á ENTIDADE SOLICITANTE:

CARPETA 2: INFORMACIÓN RELATIVA Á CONTRAPARTE LOCAL:

CARPETAS 1, 2 e 3 en SOPORTE ELECTRÓNICO

Presentarase nos documentos normalizados para o efecto: o de formulación e o do orzamento do proxecto.
CARPETA 3: INFORMACIÓN RELATIVA AO PROXECTO:

LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO SOLICITANTE (RESPONSABLE ONGD EN GALICIA)

Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

Orde pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de 
proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación. 

 

, de de

Certificación da Secretaría da entidade en Galicia acreditativa da vixencia dos datos depositados no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación ao Desenvolvemento, 
con indicación do número de inscrición neste rexistro. 
No caso de que calquera documento dos recollidos neste punto carecese de vixencia no Rexistro de Axentes de Cooperación, farase indicación expresa sobre este e 
achegarase debidamente compulsado o dito documento, co obxecto de ser incorporado de oficio ao rexistro.  
No suposto de que a entidade presentase esta documentación ou parte a outra convocatoria de axudas das convocadas pola Dirección Xeral de Relacións Exteriores e 
coa Unión Europea no ano en curso ou no ano anterior, será suficiente con achegar unha declaración que especifique a documentación xa presentada, así como o 
número de expediente en que se atopa incorporada, anexando a documentación que falte.
Declaración responsable da persoa representante legal da entidade en que faga constar que a entidade solicitante non está incursa en ningún dos supostos previstos no 
artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, segundo o modelo que figura como anexo III.
Declaración da persoa representante legal da entidade en que se precisen outras axudas solicitadas de entidades públicas ou privadas para a mesma finalidade.

Declaración responsable da persoa representante legal da entidade en que conste que a entidade solicitante non percibiu ningunha subvención das convocatorias para 
programas e para proxectos de cooperación ao desenvolvemento dos anos 2008, 2009, 2010 e 2011 (exceptúase desta restrición as axudas recibidas con cargo á 
convocatoria de microproxectos de anos anteriores).
Copia das contas anuais da entidade (ingresos de carácter público e privado e gastos) da última liquidación do orzamento rendida e aprobada polo órgano competente 
da entidade.
Memoria da organización en que se inclúan as accións da entidade nos últimos dous anos.

Documentación acreditativa da representación legal da entidade: 
-Copia do documento en que se recolla o nomeamento da persoa representante legal e do seu documento ou cédula de identidade.
Declaración da persoa que posúa a representación legal da entidade en que se especifique, se procede: a personalidade xurídica do socio ou contraparte local; o seu 
domicilio social o balance de ingresos e gastos da última liquidación orzamentaria, a cuantificación do número de socios/as da entidade e a descrición da vinculación 
existente entre a entidade e o persoal ao servizo da mesma.
Copia dos estatutos, copia do documento de inscrición no rexistro correspondente e copia do número de identificación fiscal da entidade. 

Memoria de actividades e traballos da entidade, onde se inclúan outros proxectos de cooperación ao desenvolvemento en que participase, así como experiencia acadada 
na zona e no sector de actuación do proxecto (como mínimo dos dous últimos anos).
Se a contraparte local é unha Administración ou entidade pública: carta de compromiso de participación no proxecto; fotocopia compulsada do documento ou cédula 
de identidade da persoa que posúa a representación legal da entidade, copia do documento en que se recolla o nomeamento desa persoa ou certificación expedida polo 
órgano competente.

Carta de compromiso de participación no proxecto por parte da contraparte local, asinada pola persoa que desempeñe a representación legal da entidade.

Plan/ estratexia de cooperación da entidade para os seguintes anos, na que se enmarca o proxecto presentado.



ANEXO  III

DECLARACIÓN XURADA

, de de

(Sinatura)

Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

Don/Dona , con NIF

en nome propio ou en representación da entidade

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

, 

con CIF e en calidade de da entidade.

Para os efectos do previsto nos artigos 3.2 e 10.3 da orde pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de 

concorrencia competitiva, para a execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos 

axentes de cooperación, que a citada entidade non está incursa en ningún dos supostos previstos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 

subvencións de Galicia. 
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Quen abaixo asina DECLARA QUE presta expresamente o seu consentimento para que, de acordo co establecido nos puntos 3 e 4 do artigo 13º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44º e 45º da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta resolución no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que determine o órgano competente.
Autorizo a consellería de conformidade co artigo 2º do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009  que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio da Presidencia
DATOS DAS PERSOA/S RESPONSABLE/S DO PROXECTO
DOCUMENTACIÓN
CARPETA 1: INFORMACIÓN RELATIVA Á ENTIDADE SOLICITANTE:
CARPETA 2: INFORMACIÓN RELATIVA Á CONTRAPARTE LOCAL:
CARPETA 3: INFORMACIÓN RELATIVA AO PROXECTO:
LEXISLACIÓN APLICABLE
SINATURA DO SOLICITANTE (RESPONSABLE ONGD EN GALICIA)
Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea
Orde pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.
 
ANEXO  III
DECLARACIÓN XURADA
(Sinatura)
Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea
Don/Dona
, con NIF
en nome propio ou en representación da entidade
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
, 
con CIF
e en calidade de
da entidade.
Para os efectos do previsto nos artigos 3.2 e 10.3 da orde pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación, que a citada entidade non está incursa en ningún dos supostos previstos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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