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 Emprego e  Empresa    ANEXO  S.0  -  SOLICITUDE  DE  SUBVENCIÓN 
Exercicio  2017 
 
 
MODELO  DE  SOLICITUDE  DE  SUBVENCIÓN  DESTINADA A  ASOCIACIÓNS E FEDERACIÓNS DE COMERCIO SEN ÁNIMO DE LUCRO, 

CON SEDE NO TERMO MUNICIPAL DA CORUÑA, QUE DESENVOLVEN PROXECTOS DE MELLORA, MODERNIZACIÓN E 
DINAMIZACIÓN DO COMERCIO DE BARRIO NO MUNICIPIO DA CORUÑA  

 

DATOS  DA  ENTIDADE  SOLICITANTE: 

Denominación    ou    razón      social: 

NIF: Domicilio  social:   

Localidade: Provincia: Cód.  Postal: 

Tlf: Fax:     Correo-e  (1):   

Dirección  WEB:   Nº Inscrip. REMAC (2): 

(1) Dirección  de  correo  electrónico  (correo-e)  da  entidade  solicitante  para  comunicacións  de  trámite  e  requirimento  de  
documentación.   

(2) Rexistro Municipal de Asociacións da Coruña do Concello da Coruña (REMAC). 

DATOS  DA  PERSOA  REPRESENTANTE  LEGAL  DA ENTIDADE  SOLICITANTE: 

Nome e  apelidos: DNI/NIF: 

En  calidade  de  ou  cargo  directivo: Tlf.  Móbil: 

DATOS  DA  PERSOA  DE  CONTACTO  PARA  TRÁMITES  ADMINISTRATIVOS  (4): 

Nome e  apelidos: DNI/NIF: 

En  calidade  de: Tlf.  Móbil: 

(4)  Cubrir  só en  caso  de  que  a  persoa  de  contacto  sexa  distinta  do  representante  legal  anterior. 

 
(*)  De  conformidade  co  establecido no  artigo  5  da  Lei  Orgánica  15/1999,  de  13  de  decembro,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Persoal  (en  
adiante  LOPDCP),   infórmase  de  que  os  datos  declarados  neste    formulario  de    solicitude  e os   seus    anexos    pasarán    a    formar    parte    do    ficheiro    
denominado  OPENCERTIAC,  cuxo  responsable  de  tratamento  é o  Concello  da  Coruña, e  cuxa  finalidade e  uso  previstos  serán  os  seguintes:  realizar a  
automatización  do  Procedemento  Administrativo  Común.  Os  dereitos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  e  oposición  aos    datos    persoais  
rexistrados  neste  ficheiro  se  poderán  exercer  ante  o  Rexistro  Xeral    do    Concello  da  Coruña  (Pza.  de  María  Pita,    nº  1,    15001,    A  Coruña),    nos  
termos  establecidos  nos    artigos    15,  16 e  17 da    LOPDCP. 
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Vista   a  convocatoria  de subvencións  destinadas a asociacións e federacións de comercio sen ánimo de lucro,  con sede no termo 
municipal  da Coruña, que desenvolvan proxectos de mellora, modernización e dinamización do comercio de barrio no municipio da 
Coruña de data    …………………………………………………. : 
 
SOLICITA: 
 Que  sexa  admitida  a  trámite  a  solicitude  de  subvención  para  a   actividade,    proxecto    o u   actuación    cuxa    denominación  e    

importe   se    indica    a    continuación: 
 

Nome da actividade: 
 
 
Descrición: 
 

Importe  Orzamento:                                              € Importe  solicitado:                                                      € 

 
DOCUMENTACIÓN  QUE  SE  ACHEGA  a  esta  solicitude:   
 
Toda  a  documentación  enumerada neste  apartado  ten  carácter  OBRIGATORIO. 
Marque  cun  [X]  a  documentación  que  se  presente  no  formato  que  se  indica  ou  mediante  a  cumprimentación  obrigatoria  do 
anexo  indicado  en  cada  apartado.   
 
A)  DOCUMENTACIÓN  ESPECÍFICA  en  relación  coa  ACTIVIDADE:   
 

 Memoria    da  actividade,  obxecto  da  solicitude  de  subvención,  segundo  modelo  Anexo  S.1.  (Se  se  desexa,  pode  ampliarse  
achegando  información  complementaria)   

 Orzamento  de  ingresos  e  gastos  da  actividade  con  expresión  do  financiamento  previsto,   segundo modelo  Anexo  S.2. 
 Certificación  relativa  ás  subvenciones  solicitadas,  concedidas  ou  percibidas  para a  mesma  actividade,  segundo  modelo  Anexo  

S.6. 
 
B)  DOCUMENTACIÓN  XENÉRICA  en  relación  coa  ENTIDADE: 
 
 Estatutos  vixentes  polos  que  se  rexe  a  entidade  solicitante  (fotocopia  compulsada). 
 Certificación  acreditativa  dos  cargos  representativos,  finalidade  e  do  domicilio  social,  segundo  modelo  Anexo  S.3. 
 Código  de  identificación  fiscal  (CIF)  da  entidade  (fotocopia  compulsada)  ou  número  de  identificación  fiscal  (NIF)  das  persoas  

físicas  que  integren  as  agrupacións  (fotocopia  compulsada). 
 Certificación  dos  datos  bancarios  da  entidade  solicitante  (orixinal  expedido  pola  entidade  bancaria).  Indicar o  número de conta  

bancaria  da  que  é  titular  a  entidade. 
 

Número  de  conta  bancaria  da  entidade  :   
 

En  formato  IBAN  (24  díxitos): 
 

 

 Declaración,  en  caso  de  que  proceda,  de  que  a  documentación xenérica  relativa  á  entidade, xa  consta no  Concello  da  Coruña,  
e non sufriu  modificación  ou  transcorrido o  seu  prazo  de  validez  ( 5  anos  desde  a  finalización  do procedemento  ao  que  
corresponda),  segundo  modelo  Anexo  S7. 

 Certificacións  expedidas  polas  respectivas  administracións  públicas  ou  organismos  acreditativos  de  atoparse a  entidade  ao  
corrente  no  pago  das  obrigas  tributarias  co  Estado e  co  Concello  da  Coruña, e  ao corrente  nas  súas  obrigas  fronte á Seguridade  
Social. 

 Identificación  do  DNI  /  NIF  da  persoa  representante  legal  da  entidade  (fotocopia  compulsada). 
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 Declaracións responsables segundo Anexo S.5 
 
Finalmente,  AUTORIZO  ao  Concello  da  Coruña,  a  través  do  Servizo  competente  en   la  Concellaría   de   Emprego e Economía Social,  
para  que  poda: 

 Comprobar  polos  medios  que  estime  oportunos,  os  datos  de  carácter  fiscal  que  obren  nas  bases  ou  ficheiros  de  datos  do 
Concello  de  A  Coruña. 

 Obter  de  forma  directa  os  certificados  acreditativos  de  que  o solicitante  está  ao  corrente  das  súas  obrigas  tributarias  que  deba  
emitir  a  Axencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  (AEAT),   coa Tesourería Xeral da Seguridade Social,  a  Axencia  Tributaria  de  
Galicia e/ou  co  propio  Concello  da  Coruña,  coa  finalidade  de  realizar  a  tramitación,  o  recoñecemento,  seguimento  e  control  
desta  solicitude. 

 
Lugar  e  data: 
 
En                                                               a            de                                           de  2017 
 
Firma  da  persoa  representante: 
O/a    Presidente/a   e/ou    Representante  da  entidade                                                          [Selo  da  entidade] 
 
 
Asdo.    D./Dª: 
DNI/NIF:        [Indicar  Nome e  apelidos  e  DNI/NIF] 
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Emprego e  Empresa           ANEXO  S.1  –  MEMORIA  DESCRIPTIVA  POR  PROXECTO  /  ACTIVIDADE 
Exercicio  2017 
 
Entidade:  _________________________________________________________  ,  con  CIF:  _________________ 
 
 

MEMORIA  DESCRIPTIVA  DA  ACTIVIDADE  /  PROXECTO  /  ACTIVIDADE  OBXECTO  DE  SUBVENCIÓN 

DATOS  DA  ENTIDADE  SOLICITANTE: 

Denominación  o u razón  social: 

NIF: Domicilio  social:   

Localidade: Provincia: Cód.  Postal: 

Tlf: Fax: Correo-electrónico: 

Dirección  WEB: 

DATOS  D A  PERSONA   REPRESENTANTE  LEGAL  DA  ENTIDADE  SOLICITANTE: 

Nome  e  apelidos: DNI/NIF: 

En  calidade  de  ou  cargo  directivo: Tlf.  Móvil: 

ACTIVIDADE  /  PROXECTO  /  ACTUACIÓN  OBXECTO  DE  SUBVENCIÓN: 

1.  DENOMINACIÓN  DA  ACTIVIDADE  /  PROXECTO  /  ACTUACIÓN: 
 
 
 

2.  DESCRICIÓN  ACTIVIDADE  /  PROXECTO  /  ACTUACIÓN: 
Especificar  a  tipoloxía  da  actividade  /  proxecto  /  actuación 
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3.  FINALIDADE  /  OBXECTO  DA  ACTIVIDADE  /  PROXECTO  /  ACTUACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  DURACIÓN  E  DATA/S  DE  REALIZACIÓN  DA  ACTIVIDADE  /  PROXECTO  /  ACTUACIÓN: 
(detallar  días,  mes  e  ano,  ou  sinalar  fechas  aproximadas) 
 
 
 
 

5.  CÓMPUTO  HORARIO  DA  ACTIVIDADE  /  PROXECTO  /  ACTUACIÓN: 
 Nº  HORAS  TOTAIS  DE  DESENVOLVEMENTO  (non se  inclúe a xestión  previa): (1)[            ]  horas. 
 Nº  SESIÓNS  DA  ACTIVIDADE/ACTUACIÓN:     (1)[            ]  sesións. 
 Nº  HORAS  POR  SESIÓN  DE  ACTIVIDADE/ACTUACIÓN:    (1)[            ]  horas/sesión. 
(1)  Indicar  o  nº  de  horas. 
 

6.  FRECUENCIA  DA  ACTIVIDADE  /  PROXECTO  /  ACTUACIÓN:              (Marcar  cun  [X]) 
 DIARIA  /  CONTINUADA 
 SEMANAL 
 OCASIONAL 
 

7.  ACTIVIDADE  /  PROXECTO  /  ACTUACIÓN  NOVA  OU  REALIZADA  EN  ANOS  ANTERIORES:        (Marcar  cun  [X]) 
 NOVA 
 REALIZADA  EN  ANOS  ANTERIORES:  Indicar  os  anos: 
 

8.  LOCAL/IS  E  LUGAR/ES  DE  REALIZACIÓN  DA  ACTIVIDADE  /  PROXECTO  /  ACTUACIÓN: 
(espazo/s  no  que  se  vai  levar  a  cabo) 
Tipo  de  local/is  e  dirección: 
 
Lugar/es: 
 

9.  PÚBLICO OBXECTIVO   AO  QUE  VAI  DIRIXIDA A  ACTIVIDADE  /  PROXECTO  /  ACTUACIÓN: 
 
 
  
 

10.  O PROXECTO  VAISE  REALIZAR CONXUTAMENTE CON OUTRA/S  ASOCIACIÓN/S? 
 NON 

 SI. CON CAL/ES?________________________ 
 

11.  EXPLICACIÓN DA INCLUSIÓN DO COMPROMISO AMBIENTAL NO DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO 
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12. EXPLICACIÓN DA INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE DISCAPACIDADE NO DESENVOLVEMENTO  DO PROXECTO 
 
 
 
 
 
 

13.  PERSOAL  QUE  VAI  REALIZAR  A  ACTIVIDADE  /  PROXECTO  /  ACTUACIÓN: 
 

 PERSOAL PROPIO 
 SUBCONTRATACIÓN 

 

14.  MEDIOS  MATERIAIS  QUE  SE  VAN   UTILIZAR  PARA  O SEU  DESENVOLVEMENTO:  Indicar  estes  medios : 
 
 
 
 
 
 

15.  GASTOS  TOTAIS  DERIVADOS  DO  PROXECTO  SUBVENCIONADO:   
Indicar  este  custo  cifrado  en  euros  (2):                                              € 
(2)  Debe  ter  en  conta  o  importe  total  de  gastos  do  Orzamento,  segundo o  Anexo  S.2.   

16.  INGRESOS  DA  ENTIDADE  DERIVADOS  DO  PROXECTO S SUBVENCIONADO:  (cotas,  orzamento  propio.  ...) 
Indicar  dicho  custo  cifrado  en  euros  (3):                                                              € 
(3)  Debe  ter  en  conta  o detalle  e  importe  de  ingresos  do  Orzamento,  segundo  o  Anexo  S.2.   

17.  OUTRAS  SUBVENCIÓNS:  Indicar  a súa orixe  e  contía  en  euros  (4): 
-  Deputación  Provincial  da  Coruña: 
-  Xunta  de  Galicia: 
-  Outras  AA.PP.: 
(4)  Estas  subvencións  deben  ter  en  conta o  detalle  da  información  e  contías  do  Anexo  S.2. 

18.  CONTÍA  SOLICITADA  PARA  SUBVENCIONAR  POR  ESTA  ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL: 
Indicar  a súa  contía  en  euros:                                              € 
 

DECLARA: 
 

Que a  entidade   solicitante  conta  coas  autorizacións  ou  acreditacións  requiridas  legalmente  para a  realización  da  actividade  ou 
actuación,  á  que  se  refire  esta  memoria. 
 
Lugar  e  data: 
 

En                                                                  a           de                                       de  2017. 
 
Firma  da  persoa  representante: 
O/a  Representante  da  entidade                                                                                                       [Selo  da  entidade] 
 
 
 
Asdo.  D./Dª: 
DNI/NIF:        [Indicar  Nome  e  apelidos  e  DNI/NIF] 
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Emprego  e  Empresa      ANEXO  S.2  –  ORZAMENTO  DE  INGRESOS  E  GASTOS  PREVISTOS   DO  PROXECTO   SUBVENCIONADO 
Exercicio  2017                       
Entidade:  __________________________________________________________________________________________________________  ,  con  CIF:  _________________ 
Actividade:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ORZAMENTO  DE  INGRESOS  E  GASTOS  PREVISTOS  DA  ACTIVIDADE 

Ingresos Importe en  euros Gastos  [Detallar  o  máis  posible] Importe en  euros 

Cotas  propias  da  actividade: 
Matrícula: 

Mensualidades: 

 1.Persoal:  
Nóminas  : 

Seguridade  Social: 
Subtotal: 

 
 
 

[                                  ] 

Subvenciones  destinadas  á  actividade: 
(obtidas  ou en  trámite,  salvo  a  solicitada  ao  Concello) 
-  Deputación  Provincial  da  Coruña: 
-  Xunta  de  Galicia: 
-  Outras: 

 2.Gastos  de  profesionais: 
             Subtotal: 

 
[                                  ] 

3. Materiais: 
 

Subtotal: 

 
[                                  ] 

Outros  ingresos:  4. Outros  gastos  xerais  SI  imputables  directamente  á  actividade: 
 

Subtotal: 

 
 

[                                  ] 

Achega  propia:           5. Outros  gastos  xerais  NON  imputables  directamente  á  actividade: 
(Ver  límites  dos  gastos  na  Base  4   da  convocatoria.   
 

Subtotal: 

 
 

[                                  ] 

(A)  TOTAL  INGRESOS  :    (B)  TOTAL  GASTOS  :    

DÉFICIT  DA  ACTIVIDADE  (B)  –  (A):  (1)  [                                          ]  €.  (1)  [  ]  Indicar  a  contía  resultante  da  diferenza  entre o  total  de  Gastos  e o  total  de  Ingresos. 
Dilixencia:  Faise  constar  que  este  balance  é  fiel  reflexo  dos  datos  que  figuran  na  contabilidade da  entidade  solicitante. 
Lugar  e  data:   En                                            a          de                                            de  2017. 
Asinantes:         VºBº 
O/A  SECRETARIO/A,         O/A  PRESIDENTE/A,                                [Selo  da  Entidade] 
Asdo.  D./Dª:          Asdo.  D./Dª: 
DNI/NIF:                                DNI/NIF:                                            [Indicar  Nome  e  apelidos  e  DNI/NIF]   
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Emprego  e  Empresa                               ANEXO  S.3  -    CERTIFICACIÓN  DE  CARGOS    REPRESENTATIVOS,     
Exercicio  2017                FINALIDADE  E  DOMICILIO  SOCIAL  DE  ENTIDADE 
 

CERTIFICACIÓN  DE  CARGOS  REPRESENTATIVOS,  FINALIDADE  E  DOMICILIO  SOCIAL  DE  ENTIDADE 

DATOS  DA  ENTIDADE  SOLICITANTE: 

Denominación  ou  razón  social: 

CIF: Domicilio  social:   

Localidade: Provincia: Cód.  Postal: 

Domicilio  da  sede/delegación  no  municipio  da  Coruña  (*):   

Dirección: Cód.  Postal: 

Tlf: Fax: Correo-electrónico: 

(*)  Cumprimentar  só  en  caso  de  domicilio  e  direccións  distintas  ás  indicadas  no  apartado  anterior. 

DATA  CONSTITUCIÓN  ENTIDADE: 

FINALIDADE  /  OBXECTO  DA  ENTIDADE: 

DATOS  DA  PERSOA  SECRETARIA  DA  ENTIDADE: 

Nome  e  apelidos: DNI/NIF: 

 
En  calidade  de  SECRETARIO/A  da  entidade  cuxa  finalidade  arriba  se  indica  e  en  relación  coa  convocatoria  específica  para a  
concesión  de  subvencións  destinadas ao desenvolvemento de actividades de dinamización do comercio de barrio da Coruña durante o  
ano  2017; 
 
CERTIFICA: 
 
Que  a  entidade  ten o seu  domicilio  social  na  dirección  arriba  indicada,  e  que  en  sesión  da  súa Xunta  Directiva  de  data  que  se  
indica  a  continuación,  nomeou  como  representante  legal  para as  relacións  co  Concello  da  Coruña  en  relación  coa  convocatoria  de  
subvencións  destinadas ao desenvolvemento de actividades de dinamización do comercio de barrio da Coruña , é  seguinte  persoa: 
 

DATOS  DA  PERSOA  REPRESENTANTE  LEGAL  DA  ENTIDADE  SOLICITANTE: 

Nome  e  apelidos: DNI/NIF: 

En  calidade  de  ou  cargo  directivo: 

Data  de  celebración  da Xunta  Directiva  da  Entidade: 
 

Achégase  copia  compulsada  do  DNI  da persoa  representante  legal.   
 
Que a representación na xunta directiva está composta por ________( número de)  mulleres e _______ ( número de) homes. 
 
E  para  que  conste  e  forneza os  efectos  conseguintes,  expide  a  presente  certificación  no  lugar  e  data  que  se  indican  a  continuación. 
 

Lugar  e  data: 
En                                            a          de                                            de  2017 
 
Asinantes:     VºBº 
O/A  SECRETARIO/A,    O/A  PRESIDENTE/A,  [Selo  da  entidade] 
 
Asdo.  D./Dª:     Asdo.  D./Dª: 
DNI/NIF:                             DNI/NIF:                                [Indicar  Nome  e  apelidos  e  DNI/NIF] 
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Emprego  e  Empresa    ANEXO  S.4  -    CERTIFICACIÓN  DE  NÚMERO DE SOCIOS DA ENTIDADE      
Exercicio  2017  
                

CERTIFICACIÓN  DO  NÚMERO DE SOCIOS DA ENTIDADE - DATOS  DA  ENTIDADE  SOLICITANTE: 

Denominación  ou  razón  social: 

CIF: Domicilio  social:   

Localidade: Provincia: Cód.  Postal: 

Domicilio  da  sede/delegación  no  municipio  da  Coruña  (*):   

Dirección: Cód.  Postal: 

Tlf: Fax: Correo-electrónico: 

(*)  Cumprimentar  só  en  caso  de  domicilio  e  direccións  distintas  ás  indicadas  no  apartado  anterior. 

DATOS  DA  PERSONA  SECRETARIA  DA  ENTIDADE: 

Nome  e  apelidos: DNI/NIF: 

 
En  calidade  de  SECRETARIO/A  da  entidade  cuxa  finalidade  arriba  se  indica  e  en  relación  coa  convocatoria  específica  para  a  
concesión  de  subvencións  destinadas  a  desenvolver proxectos de promoción económica   durante  o ano  2017; 
 
CERTIFICA: 
 
Que  a  entidade  ten o  seu  domicilio  social  na  dirección  arriba  indicada,  pon no seu coñecemento que o número de  comercios 
asociados á entidade  ascende  a  ………………………………. ………………. (no caso de  que se trate dunha  asociación de comercio) 
 
Que  a  entidade  ten o  seu  domicilio  social  na  dirección  arriba  indicada,  pon no seu coñecemento que o número de  asociacións  de 
ámbito de actuación municipal da Coruña  integradas  na entidade  ascende  a  ………………………………. ………………. (no caso de  que se 
trate dunha  federación de comercio) 
  

DATOS  DA  PERSOA  REPRESENTANTE  LEGAL  DA  ENTIDADE  SOLICITANTE: 

Nome  e  apelidos: DNI/NIF: 

En  calidade  de  ou  cargo  directivo: 

Data  de  celebración  da  Xunta  Directiva  da  Entidade: 

 
Achégase  copia  compulsada  do  DNI  de  dicho  representante  legal.   
 
E  para  que  conste  e  forneza os  efectos  conseguintes,  expide a  presente  certificación  no  lugar  e  data  que  se  indican  a  continuación. 
 
Lugar  e  data: 
En                                            a          de                                            de  2017 
 
Asinantes:     VºBº 
O/A  SECRETARIO/A,    O/A  PRESIDENTE/A,  [Selo  da  entidade] 
 
 
 
Asdo.  D./Dª:     Asdo.  D./Dª: 
DNI/NIF:                             DNI/NIF:                                [Indicar  Nome  e  apelidos  e  DNI/NIF] 
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Emprego e  Empresa                                                                                                                           ANEXO  S.5  –  DECLARACIÓNS  
Exercicio  2017 
 
 

DATOS  DA  ENTIDADE  SOLICITANTE: 

Denominación  o u razón  social: 

CIF: Domicilio  social:   

Localidade: Provincia: Cód.  Postal: 

Tlf: Fax: Correo-electrónico: 

Dirección  WEB: 

DATOS  DA  PERSOA   REPRESENTANTE  LEGAL  DA  ENTIDADE  SOLICITANTE: 

Nome  e  apelidos: DNI/NIF: 

En  calidade  de  ou cargo  directivo: Tlf.  Móbil: 

 
 
DECLARA: 
 
Que  a  entidade  solicitante :                  [  Marcar  cun  [X]  as  casas  oportunas  ] 
 

 Que  non  está  incurso/a  en  ningunha  das  prohibicións  que  para  ser  beneficiario  se  establecen  no  artigo  13  da  Lei  
38/2003,  de  17  de  novembro,  Xeral  de  Subvenciones . 

 Que  a  citada  entidade  se  atopa ao  corrente  do  cumprimento  das  obrigacións  tributarias  e  coa  Seguridade  Social  
impostas  polas  disposicións  vixentes  e  non  ten  débedas  co Concello  da  Coruña. 

 Que  son  certos  todos  os  datos  que  constan  na  solicitude,  así  como  na  documentación  que se achega  e  que a  entidade  
solicitante;  está  validamente  constituída;  ten  obxectivos  e  finalidades  coincidentes  co  obxecto  da  subvención,  de  acordo  
cos  seus  estatutos;  carece  de  fins  de  lucro  no  desenvolvemento  da  súa  actividade;  ten  sede  social  ou  delegación  no  
termo  municipal  da  Coruña;  non  ten  pendente  de  xustificar  ningunha  subvención  concedida  polo  Concello  da  Coruña  e  
está  ao  corrente nas  obrigacións  tributarias  e  fronte á  Seguridade  Social. 

 Que todo o persoal  dedicado  á  realización da actividade, programa, proxecto ou actuación cuxa subvención se solicita e que 
impliquen contacto habitual con menores cumpre co requisito previsto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996, de 15 de xaneiro 
de protección xurídica do menor e no artigo 8.4 da Lei 45/2015, de 14 de outubro, de voluntariado. 

 Que  esta  entidade  se  compromete,  en  todo caso,  a  manter  a  porcentaxe  de  cofinanciamento  que  constase  no  
orzamento  inicial  da  actividade,  programa,  proxecto  ou  actuación  subvencionada  pola  convocatoria  específica  de  
referencia.   

 Que  se  compromete  a  presentar a xustificación  das  subvencións  concedidas, no  prazo  dun  mes  desde a  data  de  
finalización  da  actividade,  proxecto  ou  actuación,  obxecto  de  subvención.  En  caso  contrario,  procederá  ao reintegro  da  
cantidade  concedida  no  prazo  outorgado  a  requirimento  do  Concello  da  Coruña,  e  a  reintegrar  aquelas  cantidades  
correspondentes á actividade  non  realizada  respecto  ao  orzamento  inicial  presentado,  ao  que  está  vinculada  a  contía  da  
subvención  concedida. 

 No seu caso, que  para  a  execución  da  actividade,  programa,  proxecto  ou  actuación,  obxecto  desta  solicitude  de  
subvención,  se  prevé  contratar  con  determinadas  persoas  ou  entidades  vinculadas  coa  entidade  solicitante  por  
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encontrarse  nalgunha  das  circunstancias  previstas  no  artigo  68.2  do  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  xullo,  polo  que  se  
aproba  o  Regulamento  da  Lei  38/2003,  de  17  de  novembro,  Xeral  de  Subvencións . 

 Que  no  exercicio  da  súa  actividade  non foi sancionada  nin  condenada  por  resolución  administrativa  ou  por  resolución  
xudicial  firme  por   incorrer  en    discriminación   nos  termos  previstos  na  Lei  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  a  
Igualdade  efectiva  de  mulleres  e  homes,  na  Lei  Orgánica  1/2004,  de  28  de  decembro,  de  medidas  de  protección  
integral  contra  a  violencia  de  xénero,  así  como  no  Decreto  Lexislativo  2/2015,  de  12  de  febreiro,  polo  que  se  aproba  o  
texto  refundido  das  disposicións  legais  da  Comunidade  Autónoma  en  materia  de  Igualdade. 

 Que  no  exercicio  da  súa  actividade  utiliza  unha  linguaxe  non  sexista,  unha  comunicación  inclusiva  e  non  emprega a  
imaxe  das  mulleres  como  reclamo  e  con  connotacións  de  tipo  sexual  ou  denigratoria. 

 Que se teñan en conta para a valoración segundo os criterios establecidos na Base 13.1 da convocatoria o seguinte: 

 Sobre a entidade: 

 

 Sobre o proxecto /actividade: 

 

 

 
 
Lugar  e  data: 
 
En                                                                  a           de                                       de  2017. 
 
Firma  da  persoa  representante: 
O/a  Representante  da  entidade  /  agrupación  solicitante,                                             [Selo  da  entidade] 
 
 
 
Asdo.  D./Dª: 
DNI/NIF:        [Indicar  Nome  e  apelidos  e  DNI/NIF] 
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Emprego  e  Empresa   ANEXO  S.6  –  CERTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES    SOLICITADAS    OU   
Exercicio  2017       CONCEDIDAS    PARA    A    MESMA    FINALIDADE    E    ACTIVIDADE 
 

CERTIFICACIÓN  DE  SUBVENCIONES  SOLICITADAS,  CONCEDIDAS  OU  PERCIBIDAS 
E  DEMAIS  INGRESOS  XERADOS  PARA  A  MESMA  FINALIDADE  E  ACTIVIDADE 

DATOS  DA  ENTIDADE  SOLICITANTE: 

Denominación  ou  razón  social: 

CIF: Domicilio  social:   

Localidade: Provincia: Cód.  Postal: 

DATOS  DA  PERSONA  SECRETARIA  DA  ENTIDADE:   

Nome  e  apelidos:                                                                                                                                                                                           DNI/NIF: 

 
En  calidade  de  SECRETARIO/A  da  entidade  que  se  indica  e  en  relación  coa  convocatoria  específica  para  a  concesión  de  
subvenciones  destinadas  ao  desenvolvemento de actividades de dinamización do comercio de barrio da Coruña durante  o  ano  2017 
para asociacións e federacións de comercio  sen ánimo de lucro  con sede na Coruña ; 
 
CERTIFICA: 
 
Que  en  relación  con  outras  axudas  ou  subvenciones  concedidas  ou  solicitadas  e/ou  percibidas  e  ingresos  obtidos  e/ou  previstos  
para  o  desenvolvemento  das  actuación  /  proxecto  /  actividade  subvencionable  solicitada  por  esta  entidade  para  esta  convocatoria,  
cuxos  datos  se  indican  no  cadro  seguinte,  e  procedentes  das  distintas  administracións  públicas  ou  doutros  entes  públicos  ou  
privados,  nacionais  ou  internacionais,  ademais  das  reguladas  nesta  convocatoria,  son  as  seguintes:  (marque  cun  [X] o  que  proceda) 

 Ningunha  outra  axuda  ou subvención  e/ou  ingreso. 
 Outras  axudas  ou  subvención  ou  ingresos  e/ou  previstos: 
 

Administración  ou  entidade  pública  
concedente  e  normativa  reguladora  (2) Importe  (*) 

Axuda  ou  subvención 

 
Orzamento da actividade 

obxecto da axuda (*) 

S/C/P 
(1) 

    

    

    

    

    

(*)  Importes  en  euros. 
(1)  Indíquese  o  que  corresponda:  [S]  Solicitada,  [C]  Concedida  ou  [P]  Percibida 
(2)  Indicar  a  data  de  publicación  da  normativa  reguladora  da  subvención  en  diario  ou  boletín  oficial.   
 
E  comprométese  a  comunicar  aquelas  concedidas  e/ou  percibidas  con  data  posterior  á  presentación  desta  solicitude. 
E  para  que  conste  e forneza os  efectos  conseguintes,  expide a  presente  certificación  no   lugar  e  data  que  se  indican  a  continuación.   
 
Lugar  e  data: 
En                                            a          de                                            de  2017. 
Asinantes:     VºBº 
O/A  SECRETARIO/A,    O/A  PRESIDENTE/A,  [Selo  da  entidade] 
 
 
Asdo.  D./Dª:     Asdo.  D./Dª: 
DNI/NIF:                            DNI/NIF:    [Indicar  Nome  e  apelidos  e  DNI/NIF] 
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Emprego e  Empresa   ANEXO  S7  –  DECLARACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  XA  ENTREGADA   
Exercicio  2017       PREVIAMENTE  NO  CONCELLO  DA  CORUÑA 
 

DECLARACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  XA  ENTREGADA  PREVIAMENTE 
NO  CONCELLO  DA  CORUÑA  POLA  ENTIDADE 

DATOS  DA  ENTIDADE  SOLICITANTE: 

Denominación  ou  razón  social: 

CIF: Domicilio  social:   

Localidade: Provincia: Cód.  Postal: 

DATOS  DA  PERSONA  REPRESENTANTE  LEGAL  DA  ENTIDADE  SOLICITANTE: 

Nome  e  apelidos: DNI/NIF: 

En  calidade  de  ou  cargo  directivo: 

 
En  relación  coa  convocatoria  específica  para  a  concesión  de  subvencións  destinadas  a  asociacións e  federacións de comercio sen 
ánimo de lucro,  con sede no termo municipal  da  Coruña, que desenvolvan proxectos de mellora, modernización e dinamización do 
comercio de barrio no  municipio da Coruña durante o  ano  2017; 
 
DECLARA: 
Que  a  seguinte  documentación  relativa  á  entidade  arriba  indicada: 
 

[  Marcar  cun  [X]  as  casas  oportunas  ] 
 
 Estatutos  vixentes  polos  que  se  rexe  a  entidade  (orixinal  ou  fotocopia  compulsada). 
 Certificación  acreditativa  dos  cargos  representativos  e  do  domicilio  social. 
 Certificación  dos  datos  bancarios  da  entidade  solicitante  (orixinal  expedido  pola  entidade  bancaria)  con  indican  da  conta  en  

formato  IBAN. 

 Fotocopia  compulsada  do  código  de  identificación  fiscal  (CIF). 
 Fotocopia  do  DNI  do  representante  legal  da  entidade  solicitante. 
 
Xa  constan  no  Concello  da  Coruña  presentados  en  data  e  no  órgano  ou dependencia  en  que  se  presentaron ou  emitiron,  que  se  
indican  a  continuación,  e  non sufriron  modificación  ou  transcorrido o  seu  prazo  de  validez  (5  anos  desde a  finalización do  
procedemento  ao  que  corresponda). 
 

Documento 
Data  de  

presentación  
ou  emisión 

Órgano  ou Dependencia  Municipal  de  presentación  ou  
emisión 

Estatutos:   

Certificación  de  cargos  representativos:   

Certificación  datos  bancarios  (IBAN):   

CIF  da  entidade:   

DNI  do  Representante  legal:   

E  para  que  conste  e  forneza os  efectos  conseguintes,  expide a  presente  declaración no  lugar  e  data  que  se  indican  a  continuación. 
 
Lugar  e  data: 
En                                            a          de                                            de  2017. 
 
O/a  Representante  da  entidade  /  agrupación  solicitante,                                  [Selo  da  entidade] 
 
Asdo.  D./Dª: 
DNI/NIF:        [Indicar  Nome  e  apelidos  e  DNI/NIF] 

 


