PROPOSICIÓN DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
SOLICITUDE DE REINTEGRO DE GASTOS
TÍTULO DA PROPOSICIÓN DE LEI

REPRESENTANTE DA COMISIÓN PROMOTORA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

CÓDIGO POSTAL

NUM

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

NIF

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DECLARACIÓNS E COMPROMISOS:
Declaro que nin esta entidade nin eu estou incurso en ningún dos supostos de prohibición do artigo 13 da Lei 38/2003 nin do artigo 10 da Lei 9/2007, de
subvencións de Galicia.
Declaro que esta entidade asume as obrigas estipuladas na Lei 38/2003 xeral de Subvencións e demais normativa.
Esta entidade comprométese a notificar ao Parlamento de Galicia a concesión de calquera axuda para a mesma finalidade que non comunicara inicialmente.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA (debe aportarse todo).
copia do CIF da entidade
copia do NIF do representante
acordo do nomeamento ou poder de representación
relación clasificada de gastos realizados para o exercicio da iniciativa popular
copia das facturas e demais documentos acreditativos dos gastos así como do seu pagamento
certificado de estar ao corrente das obrigas tributarias coa AEAT
certificado de estar ao corrente das obrigas tributarias coa Facenda autonómica
certificado de estar ao corrente das obrigas tributarias coa Seguridade Social.
certificado da conta bancaria a nome da comisión promotora

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS OU INGRESOS PARA O FINANCIAMENTO DOS GASTOS:
Declaro que a entidade non solicitou nin recibiu ningún tipo de subvención ou axuda doutra administración ou entidade, tanto públicas como privadas,
nacionais ou internacionais, para o financiamento dos gastos que se imputan para o resarcimento.
Declaro que a entidade solicitou e/ou recibiu as seguintes axudas para o cofinanciamento dos gastos que se imputan para o resarcimento.

ADMINISTRACIÓN/ENTIDADE

IMPORTE
SOLICITADO

DATA
CONCEDIDO

DECLARACIÓN SOBRE O IVE DOS GASTOS RESARCIBLES
En nome da entidade, como representante desta, e baixo a miña responsabilidade, DECLARO:
Que a entidade NON DEDUCE NIN COMPENSA O IVE dos subministros ou servizos que solicita
Que a entidade DEDUCE / COMPENSA O IVE dos subministros ou servizos que solicita

Polo exposto, SOLICITO da Presidencia do Parlamento de Galicia que lle sexan resarcidos os gastos a esta entidade nos termos da lei 7/2015 e demais normativa de
aplicación.
A persoa asinante declara que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

O Parlamento de Galicia é o responsable destes datos. A finalidade do tratamento é a de prestar un servizo na Sede electrónica da institución, lexitimada pola
normativa aplicable. Destinatarios: cédense os datos á Xunta Electoral de Galicia. As/os solicitantes poderán exercer os seus dereitos previstos na lei, mediante
un formulario a través da páxina Web: http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos na que dispoñen de información adicional.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Estatuto de Autonomía de Galicia (art. 13.1)
Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia (art. 14 e 16).
Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia (arts. 4 e 6)
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Regulamento do Parlamento de Galicia (arts. 123 e 124)

SINATURA
Lugar e data

,

Parlamento de Galicia

de

de

