(MODELO –adaptandoo ás necesidades de cada entidade e suprimindo o resto. No caso de que se pida para mais
dunha obra hai que facer unha memoria por cada unha)

2019
MEMORIA EXPLICATIVA DO PROGRAMA A
Entidade____________________
Subvencións correspondentes a Programas de apoio infraestrutural e adquisición de equipamentos
ás comunidades galegas no exterior convocadas por Resolución do 27 de decembro de 2018, da
Secretaría Xeral da Emigración para as que esta entidade presenta solicitude, fai a seguinte:

Memoria explicativa
Programa A Axudas para obras ampliación, reforma, rehabilitación de instalacións ou do
patrimonio cultural
O obxecto social da Entidade_____________, segundo consta nos seus seus estatutos,
é_____________.
Obra: Co fin de prestar un mellor servizo ós socios esta entidade ten previsto executar a seguinte
obra:
__(poñer o nome da obra ou do proxecto que pretende executar, por exemplo: “Reforma da instalación eléctrica”)__.

Motivo:O motivo (ou a finalidade) para executar esta obra é:
__(poñer as razóns polas que a entidade quere ou ten que facer esta obra)

Esta obra consiste en:
__(Detallar as principais actuacións que se van executar)

Custo: O custo deste proxecto é de ________ equivalente a ________€ (Máximo 60.000 €), segundo o
orzamento que se acompaña efectuado pola empresa_________.
( No caso de que o custo sexa igual ou superior a 40.000 € hai que acompañar os orzamentos de tres empresas, e se
non se opta polo de menor custo hai que explicar porque non se colle este-Non é necesario cando a obra xa está feita
cando se presenta a solicitude-)

Réxime de utilización: As instalacións nas que se executa este proxecto ou esta obra son: __(a)
propiedade da entidade, (b) cedidas por -poñer quen é propietario- ata –poñer a data na que remata a actual cesión(c) Alugadas, .

Prazo: O prazo previsto para a execución da obra é: –poñer as datas previstas para o comenzo e o remate
(teñen que estar comprendidas entre o 01-01-2019 e o 30-09-2019)-

Declaración: A efectos do art. 21.7 e 28 declaro que os bens inmobles rehabilitados destinaránse a
sede habitual e permanente da entidade durante un período mínimo de cinco anos, e as obras
obxecto da solicitude non corresponden a establecementos hostaleiros ou calquera tipo de
explotación comercial que funcione dentro das instalacións da entidade.
Observacións: (neste apartado deben facerse as observaciónsque se queiran ou ampliar a memoria no que se estime
oportuno ) (Nota: acompañar fotografías das instalacións nas que se van facer as obras)

Lugar, data
Sinatura do presidente
Nome do presidente

