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ANEXO  E

PROGRAMA:

CERTIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DA FINALIDADE DA SUBVENCIÓN

Don/a ,

secretario/a da entidade ,

CERTIFICA

Que durante o ano en curso por esta entidade, en execución do previsto na solicitude de subvención ao abeiro do  programa

,

realizáronse as seguintes (obras, adquisicións, etc., -especificar en cada caso, segundo o programa, as obras que realmente se  executaron ou os 
equipamentos que se adquiriron e o seu custo segundo as facturas que se acompañen):

(Descrición obras/equipamentos) Importe (en moeda nacional)

TOTAL en moeda nacional

TOTAL en EUROS

, de de 2009

VISTO E  PRACE 
O/A PRESIDENTE/A

(SELO DA ENTIDADE)O/A SECRETARIO/A

Asdo.:Asdo.:

expido esta certificación en 

,
A esta certificación acompañanse as facturas orixinais (ou copias cotexadas) xustificativas do custo das actuacións antes sinaladas.

E para que conste, para efectos da xustificación e pagamento da subvención concedida a esta entidade por resolución da Secretaría Xeral da

Emigración de data ,  por importe de euros, ao abeiro do programa
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ANEXO  X
RELACIÓN DAS FACTURAS E DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DO GASTO REALIZADO

Entidade:

Programa:

Nº orde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Data Nº fact. Empresa ou entidade emisora Concepto (*) Importe (IVE incluído)

Total (en moeda nacional)

Total (en euros)
(*) Indíquese en cada factura a cal das finalidades subvencionadas corresponde.

CERTIFICO que todas as facturas que aparecen na relación anterior, presentadas como documentación xustificativa, corresponden aos gastos realizados neste ano pola 
entidade en execución das accións subvencionadas.

, de de 2009

VISTO E PRACE O/A PRESIDENTE/A DA ENTIDADEO/A SECRETARIO/A DA ENTIDADE

Asdo.:Asdo.:

Páx.
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ANEXO  XI

DECLARACIÓNS NA FASE DE XUSTIFICACIÓN

ENTIDADE GALEGA QUE REALIZA AS DECLARACIÓNS:

PROGRAMA:

ACCIÓN PARA A QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN Á SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN:

O secretario da entidade declara que esta ten solicitadas ou concedidas polos organismos públicos ou privados que se indican as subvencións que se 
sinalan, para financiar a execución da acción referenciada, ademais da solicitada á Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia: 

(Importes en euros)

Importe solicitado pendiente de 

conceder (€)

Admón. pública ou organismo público/privado ao que se solicitou 

ou polo que se concedeu subvención
Importe concedido (€)

, de de 2009

VISTO E PRACE 
O/A PRESIDENTE/A

(SELO DA ENTIDADE)O/A SECRETARIO/A

Asdo.:Asdo.:

2) DECLARACIÓN DE AXUDAS:

3) DECLARACIÓN EXPRESA:

O secretario da entidade declara expresamente que a entidade solicitante se atopa ao corrente nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas, e de 
Seguridade Social, así como que non ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia.

(*) No caso de non ter solicitada ou concedida ningunha outra subvención para a mesma acción, manifestalo expresamente neste recadro.

O secretario da entidade declara que o financiamento das accións subvencionadas que foron realizadas fíxoxe do seguinte xeito: 
(Importes en euros) 

1) DECLARACIÓN DE FINANCIAMENTO:

Importe a cargo da entidade

Axudas doutras institucións oficiais

Subvención da Secretaría Xeral da Emigración

Outras fontes de financiamento 
Concepto:

Total financiamento:

(*)




