
APELIDOS

CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 
PARA PROXECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS 2020

ENTIDADE

EMAIL

E NA SÚA REPRESENTACIÓN LEGAL

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

CONTÍA  DO PROXECTO CONTÍA  SOLICITADA

Por considerar que reúne os requisitos esixidos e con expresa aceptación de tódolos termos amosados nas bases da 
convocatoria solicita unha subvención para o dito proxecto.

TELÉFONO

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN

DENOMINACIÓN DO PROXECTO

EXPÓN:

DOMICILIO SOCIAL

NÚMERO INSCRICIÓN RUEPSS

CONCELLO

LOCALIDADE

D.N.I. CARGO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOCÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

PROVINCIA

C.I.F.

NOME

En                                , a              de                                        de                     .



1. NOME DA ENTIDADE

2. DENOMINACIÓN DO PROXECTO

3. IDENTIFICACIÓN DOS OBXECTIVOS DO PROXECTO

CENTRO ACTIVIDADES

DELEGACIÓN

MEMORIA EXPLICATIVA DO PROXECTO
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PARA PROXECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS 2020
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ANEXO MEMORIA 1/7

4. OS OBXECTIVOS EXPRESADOS TEÑEN RELACIÓN DIRECTA COS FINS E ACTIVIDADES DA ENTIDADE/S SOLICITANTE/S

5. SERVIZOS PÚBLICOS COS QUE COLABORA PARA OS SEUS FINS E ACTIVIDADES

6. NÚMERO DE PERSOAS BENEFICIARIAS DIRECTAS/INDIRECTAS
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7. FUNDAMENTACIÓN/XUSTIFICACIÓN E BREVE DESCRICIÓN DO PROXECTO
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8. ORGANIZACIÓN, XESTIÓN E METODOLOXÍA DE DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO

9. SISTEMA DE MEDICIÓN DE OBXECTIVOS

Como se planifi ca para conseguir os obxectivos previstos no proxecto, en canto tempo se pretende conseguir cada obxectivo, como se seleccionan 
as persoas participantes, como se organizan os recursos materiais e humanos etc.

Identifi caranse os indicadores de resultados que se establezan ou de metas a conseguir. Describiranse como se documentas estes indicadores e/ou 
metas, para que se utilizarán etc. 
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10. DETALLE DO ORZAMENTO DE MANTEMENTO DO SERVIZO OU ACTIVIDADE OBXECTO DA SOLICITUDE

INGRESOS PREVISTOS CONTÍA En euros

DE ORGANISMOS PÚBLICOS (detallar organismos e conceptos)

Xunta de Galicia

Deputación de Ourense

Concello

Outros

DE INSTITUCIÓNS PRIVADAS (detallar institucións e conceptos)

1.

2.

3.

4.

PROPIOS

Achega da Asociación

Cobramento de Servizos

Achegas da propia institución da que dependa

DOAZÓNS

INGRESOS TOTAIS

GASTOS PREVISTOS CONTÍA En euros

PERSOAL

Retribucións

Cotas Seguridade Social

Servizos profesionais

Outros

GASTOS XERAIS

Suministracións varias (auga, electricidade, ...)

Teléfono

Outros
especificar

1.

2.

3.

4.

Outros sen especificar

MATERIAL DE OFICINA

GASTOS TOTAIS



CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 
PARA PROXECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS 2020

ANEXO MEMORIA 5/7

ORGANISMO OU ENTIDADE Ó QUE SOLICITA DATA SOLICITUDE ESTADO (1) CONTÍA

D./Dª. ………………………………………………………………………………, titular do DNI/NIE nº……………………………………………………,

en representación de ……………………………………………………………………………… con CIF nº……………………………………………..,

DECLARA que presentou a/s solicitude(s) e lle foi/foron concedidas a/s seguinte/s axudas: 

DECLARACIÓN ENTIDADE REPRESENTANTE

No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE na columna.
No caso de solicitudes denegadas, farase constar DENEGADA.

Non ter solicitado nin, en consecuencia, terlle sido concedida ningunha axuda para o mesmo fi n,
sexan públicas ouprivadas

(1)

�

En                                , a              de                                        de                     .

Asinado:
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D./Dª. ………………………………………………………………………………, titular do DNI/NIE nº……………………………………………………,

en representación de ……………………………………………………………………………… con CIF nº……………………………………………..,

E para que conste así, para os efectos previstos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, 

asino a presente declaración.

(  ) Ter poder sufi ciente e bastante para representar á entidade que presenta solicitude para esta convocatoria de sub-

vencións para proxectos de prestación de servizos sociais para o ano 2020.

(  ) Non atoparme incurso e a entidade á que represento, en ningún dos supostos de incompatibilidade e prohibicións 

de obtención de subvencións sa Deputación Provincial de Ourense ós que se refi re a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de sub-

vencións de Galicia.

(  ) Estar a entidade inscrita ou ter solicitada a inscrición no rexistro correspondente.

DECLARO:

DECLARACIÓN ENTIDADE REPRESENTANTE

En                                , a              de                                        de                     .

Asinado:
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓNS PARA OBTER A CONDICIÓN DE BENEFI-

CIARIO DE SUBVENCIÓNS E DE ESTAR AO CORRENTE DAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL 

E NO PAGO DE OBRIGACIÓNS POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓNS

D/Dona……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………, 

NIF…………………………………..., en nome propio, ou en representación da entidade …………………………………………………….... 

………………………………………………………………..…, NIF…………………………………..., 

En virtude do disposto no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

administracións públicas e considerando os apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 

de subvencións, así como as bases reguladoras da presente convocatoria de subvencións que establecen un réxi-

me simplifi cado de acreditación destas circunstancias ao abeiro do disposto no artigo 31.7 da Lei 9/2007, do 13 de 

xuño, de subvencións de Galicia, declara responsablemente ante a Deputación Provincial de Ourense, e para os 

efectos de acreditar o cumprimento dos requisitos esixidos para ser benefi ciaria da subvención solicitada e pos-

teriormente proceder ao cobro desta,

PRIMEIRO: Que non se atopa incurso en ningún dos supostos establecidos no artigo 13, apartados 2 e 3, da Lei 38/2003, 

do 17 de novembro, xeral de subvencións.

SEGUNDO: Que se atopa ao corrente no pago das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social, así como no pago 

das obrigacións por reintegro de subvencións, comprometéndose a manter o cumprimento das anteriores obrigacións 

durante o período de tempo inherente ao recoñecemento ou exercicio do dereito ao cobro da subvención, de acordo co 

disposto no artigo 31.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvenciones de Galicia  co artigo 69.1 da Lei 39/2015, así como 

a acreditalo en calquera momento no que lle sexa requirido polo órgano que concede a subvención.

Manifesto que quedo informado da obrigación de comunicarlle á Deputación Provincial de Ourense calquera va-

riación que puidera producirse no sucesivo respecto ao anteriormente manifestado, e para que así conste, asina 

a presente declaración. 

En                                , a              de                                        de                     .

Asinado:
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento da Deputación Provincial de Ourense, e 

serán tratados coa fi nalidade específi ca de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo Regu-

lamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal, a Lei 

Orgánica 3/2018, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais disposicións de aplicación. 

A lexitimación do tratamento baséase no cumprimento dunha obrigación legal e/ou o cumprimento dunha misión rea-

lizada en interese público.

O prazo de conservación dos datos será o legalmente previsto.

Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou 

de acordo co previsto na citada lexislación.

As persoas cuxos datos persoais sexan tratados por esta Administración poderán exercitar os dereitos de acceso, 

rectifi cación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de deci-

sións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente, e ante o 

órgano responsable do fi cheiro, que é Deputación Provincial de Ourense, con correo electrónico aos efectos anteditos: 

gabinete.presidencia@depourense.es. Asimesmo infórmase que o correo electrónico do delegado de protección de da-

tos é  DPO@depourense.es e que, en todo caso, as persoas usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación 

ante a Axencia Española de Protección de Datos.

En                                , a              de                                        de                     .

Asinado:
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