ANEXO IV

ORZAMENTO: GASTO SUBVENCIONABLE
SI437A - AXUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO
IMPORTES
Importe que se solicita nesta convocatoria
Fondos propios
Cofinanciamento doutras administracións
Outros (especifíquense):
TOTAL

ORZAMENTO DE GASTOS
No caso de imputación parcial de gastos, a súa admisión queda condicionada ao criterio para o cálculo da porcentaxe ou contía imputada que,
xustificada e razoadamente, a entidade estableza na memoria.
Cando se inclúan gastos por desprazamentos, a súa admisión queda condicionada á motivación e xustificación co sistema de cálculo que a
entidade estableza na memoria.
IMPORTES

GASTOS LIÑA 1: CONSOLIDACIÓN DO MOVEMENTO ASOCIATIVO (ART. 6.1)
Alugueiro do local onde se sitúe a sede social da asociación ou federación.
Gastos de administración xeral e material funxible de oficina, material informático non inventariable, gastos de
correo e outros análogos.
Gastos de persoal administrativo contratado pola asociación ou federación.
Gastos ocasionados por obras de conservación e mantemento e pequenas reparacións que non teñan o carácter de
inventariables.
Asesoramento xurídico, fiscal e contable da asociación ou federación.
Gastos derivados do mantemento do local da sede social: luz, auga, calefacción, teléfono, limpeza e seguridade.
Gastos de seguros de responsabilidade civil e de seguros multirrisco.
Gastos de instalación e mantemento de liñas ADSL, mantemento de equipamentos informáticos e creación ou
mantemento da páxina web da asociación ou federación.
TOTAL
GASTOS LIÑA 2: PROMOCIÓN DE ACTUACIÓNS E ACTIVIDADES SINGULARIZADAS EN MATERIA DE IGUALDADE (ART.
6.2)

IMPORTES

Gastos de persoal necesario para a execución das actuacións e actividades.
Gastos das persoas relatoras: honorarios, aloxamento, transporte.
Gastos derivados da realización da actuación ou actividade subvencionada: elaboración ou adquisición de materiais e
publicacións específicas para o desenvolvemento da actividade; gastos de publicidade e difusión da actuación, así
como o material de oficina necesario para a súa realización.
Outros gastos correntes directamente derivados da realización da actuación e actividade subvencionada que estean
perfectamente xustificados e se consideren fundamentais para o seu desenvolvemento (servizo de atención a
menores e outros).
TOTAL

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade de

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

