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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”

MEMORIA DE ACTUACIÓN XUSTIFICATIVA
D./Dª. ……………………………………………………………………………………......... con DNI…………………………...............,
representante da entidade………………………………………………………………..............………………….........................
poño de manifesto que a entidade referenciada deu cumprimento ás condicións impostas no acordo
de concesión mediante a execución que de seguido se detalla:

Da realización da actividade ou equipamento realizados despréndense os seguintes resultados:

Arteixo, …………… de ……………………de 201 ..........

O representante da entidade

Sinatura
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MEMORIA ECONÓMICA XUSTIFICATIVA

SUBVENCIÓN DO CONCELLO DE ARTEIXO A FAVOR DA ENTIDADE ……………………………………………………………………….…………

PARA……………………………………………………………………………………………………………………........

MEMORIA ECONÓMICA XUSTIFICATIVA do custo das actividades realizadas ou equipamento adquirido (art.72 e 75 do RD
887/2006, de 21 de xullo)

Importe da subvención obtida………………………...............................................................................

1.-RELACIÓN DOS GASTOS E INVESTIMENTOS REALIZADOS

1.1 GASTOS DE ACTIVIDADE / MANTEMENTO – CONSERVACIÓN:

Nº FACTURA

CONCEPTO E EMPRESA

IMPORTE
TOTAL (IVE
INCLUÍDO)

DATA
EMISIÓN

DATA DE
PAGAMENTO

TOTAL
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1.2. GASTOS DE INVESTIMENTO / EQUIPAMENTO REALIZADOS
Nº FACTURA

CONCEPTO E EMPRESA

IMPORTE
TOTAL (IVE
INCLUÍDO)

DATA
EMISIÓN

DATA DE
PAGAMENTO

TOTAL

1.3. XUSTIFICACIÓN DE OFERTAS SOLICITADAS ( de selo caso, debe achegarse solicitude de oferta a tres empresas, así
como orzamento presentado por estas, xustificando a contratación da máis ventaxosa).

Para a contratación de _____(INDICAR CONCEPTO) ___ foi solicitada oferta ás seguintes empresas:



Sendo contratada ________ (INDICAR NOME DA EMPRESA), con CIF ___________________
por _______________________ motivar por qué se contrata a esa empresa).

1.4. RESUMO GASTOS

TOTAL GASTOS

GASTOS INVESTIMENTO

GASTOS MANTEMENTO

2.-FACTURAS DE VALOR PROBATORIO
Preséntanse con esta conta xusficativa orixinais ou copias debidamente compulsadas das facturas e demais
documentación acreditativa dos gastos efectuados reflectidos, así como xustificante de transferencia bancaria do
pago realizado, de cada um dos gastos.
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3.-RELACIÓN DETALLADA DOUTRAS AXUDAS OU SUBVENCIÓNS:
D./Dª.......................……………………………………………………………………………………………………........... secretario/a da
entidade………………………………………………………………………………………………………………………

CERTIFICA:
A) Que a entidade referida non obtivo ningunha outra axuda ou subvencion ou ingresos de fondos públicos para a
mesma finalidade
B) Que recibiu as seguintes axudas ou subvencións ou ingresos de entidades públicas ou privadas ou de cotas para a
mesma finalidade:

ENTIDADE CONCEDENTE

IMPORTE

Xunta
Deputación
Empresas privadas
Outros (especificar cales)

C) Que a entidade á que representa non se atopa incursa en ningunha das causas de prohibición para ser
persoa/entidade benefiaria de axudas ou subvencións públicas, a que fai referencia o artigo 13.2 da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, que implica, entre outras condicións, que se atopa ao
corrente coas súas obrigas coa Facenda e coa Seguridade Social.
D) Que a persoa / entidade á que representa, beneficiaria da axuda / subvención do Concello de Arteixo para
_____________________________________________ para esta anualidade, aos efectos do estabelecido para
a correcta xustificacion, fai constar que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida.

O/a secretario/a

O/a presidente/a

Sinatura

Sinatura

E para que conste, asino en Arteixo a ………… de …………………….….… de 201……

A persoa representante

Sinatura
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