
(MODELO –adaptandoo ás necesidades de cada entidade e suprimindo o resto- ) 

2020 

MEMORIA-ORZAMENTO PROGRAMA 1 

Entidade____________________ 

Subvencións correspondentes a Programas de Actuación en favor das entidades Galegas no exterior 

convocadas por Resolución do 31 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración para as 

que esta entidade presenta solicitude, fai a seguinte: 

Memoria explicativa e orzamento 

Programa 1.-Axudas para gastos de funcionamento 

A entidade _____________, segundo consta nos seus estatutos, ten como obxecto social 

________________. 

Para executar as actividades que lle son propias de acordo con dito obxeto ten que afrontar unha 

serie de gastos necesarios e imprescindibles, tanto do mantemento do local social de carácter 

recurrente, como son os de limpeza, enerxía, calefacción, comunicacións, etc, como outros 

relacionados coa propia execución da actividade ordinaria e coas actividades específicas que se 

levan a cabo sen que poidan imputarse directamente a cada unha delas en particular, senon que 

afectan ó seu conxunto, e ó do funcionamento da propia entidade para dar unha maior e mellor 

prestación de servizos ós seus asociados. 

Para o período comprendido entre o 01-10-2019 e o 30-09-2020 que se establece como 

subvencionable en dita convocatoria, os gastos para os que se pide a subvención son os que de 

seguido se relacionan e, tendo en conta a contía individual dos que xa se veñen pagando 

proxectados para todo este período, está previsto que o seu importe neste período sexa o que se 

sinala: 

 

Concepto do gasto para o que se pide a subvención (elixir só aqueles para os 

que a entidade pida a axuda e non correspondan a actividades comerciais) 
Orzamento 

previsto para o 

período (en euros) 

Arrendamento.................................................................................... 

Comunicacións telefonicas................................................................ 

Luz..................................................................................................... 

Auga.................................................................................................. 

Seguros.............................................................................................. 

Impostos ou taxas.............................................................................. 

Limpeza (só se está contratado cunha empresa externa).................. 

.................(elixir só aqueles para os que se pida axuda ou incluir calquera outro gasto 

subvencionable) 

 

Total orzamento ou gasto previsto (Máximo30.000 €)   

Observacións: (neste apartado deben facerse as observaciónsque se queiran ou ampliar a memoria no que se estime 

oportuno) 

 

Lugar e data  

Sinatura do presidente,  

Nome do presidente 


