ANEXO II

CERTIFICACIÓN
SI437A - AXUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

DATOS DA PERSOA QUE CERTIFICA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE SECRETARIO/A DA ENTIDADE INSCRITA NO REXISTRO ÚNICO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE
IGUALDADE CON Nº

CERTIFICA
1. Que Dª
con NIF

,
, ten o cargo de presidenta desta entidade e actúa como representante legal desta para os efectos de

subscrición da solicitude de axudas económicas para subvencionar os gastos previstos nesta resolución, en virtude do estipulado nos
estatutos.
No suposto de que a presidenta non sexa quen solicite a axuda, actúa como representante legal da entidade.
Dª
con NIF

,
, para os efectos da subscrición da solicitude de axudas económicas para subvencionar os gastos previstos nesta

resolución, en virtude do acordado na asemblea que tivo lugar o día

.

2. A data de constitución legal da entidade asociativa é
3. O número de persoas asociadas é o seguinte (só no caso de asociacións):
NÚMERO TOTAL DE
PERSOAS ASOCIADAS

Nº de mulleres

Nº de homes

Nº de mulleres socias con
Nº de mulleres socias menores de 40
discapacidade incorporadas nos 2
anos incorporadas nos 2 últimos anos
últimos anos (desde o 1 de xaneiro de
(desde o 1 de xaneiro de 2019)
2019)

ANEXO II
(continuación)
CERTIFICA (continuación)
4. As asociacións que integran a entidade e o número de persoas asociadas é o seguinte (só no caso de federacións)

NOME DA ASOCIACIÓN

DATA
CONSTITUCIÓN

NIF

Nº DE PERSOAS ASOCIADAS

TOTAL

MULLERES

TOTAL

SINATURA DA PERSOA QUE CERTIFICA

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade de

de

de

HOMES

Mulleres socias
menores de 40
Mulleres socias con
anos incorporadas
discapacidade
nos 2 últimos anos incorporadas nos 2
(desde o 1 de
últimos anos
xaneiro de 2019)

