
(Inserir simbolo da entidade) 

Resolución do 4 de xaneiro de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións 
correspondentes aos programas de apoio infraestrutural e adquisición de equipamentos ás entidades 
galegas no exterior e se procede a súa convocatoria para o ano 2023 

PROGRAMA A :Axudas para obras, adquisición de instalacións e conservación do patrimonio cultural 

MEMORIA EXPLICATIVA 

Co fin de mellorar as súas instalacións e/ou patrimonio cultural a entidade _____________________  ten 
previsto realizar a seguinte actuación: 

(poñer o nome da obra que pretende executar, por exemplo: “Reforma da instalación eléctrica” 
Construción/reforma/adaptación de aseos.) ou ben indicar o proxecto que pretende executar, por exemplo: 
“Compra dun local situado en....” “Restauración dunha mesa do século XIX ““Amortización de crédito 
concertado para compra dun local”.)  

A devandita actuación necesaria para  
(indicar as razóns polas que a entidade quere ou ten que facer a actuación e acompañar fotografías 
da instalación  ou do ben de interese artístico e histórico antes de realizar a actuación. No suposto de compra 
de locais as fotografias serán completadas cun  plano) 

O custo do proxecto é de ________ equivalente a ________€ (Máximo 60.000 €), segundo o orzamento que 
se acompaña efectuado pola empresa_________ (indicar o nome da empresa da que se achega o orzamento). 

*Lembren que no caso de axudas para obras ou conservación do patrimonio cultural cando o custo  sexa igual 
ou superior a 40.000 € débese achegar orzamento de tres empresas, e se non se opta polo de menor custo, 
explicar por que. Non é necesario presentar os tres orzamentos se a obra/intervención  xa está feita cando se 
presenta a solicitude. 

 

 

Para os efectos do art. 21.7 e 27 da Resolución de convocatoria, declaro que os bens inmobles rehabilitados 
destinaranse ao fin concreto para o que se concedeu a subvención 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. 

Lugar, data 

Sinatura do/a presidente/a 

Nome do/a presidente/a 

Selo da entidade 

No suposto de obras indicar o rexime das instalacións:  

 propiedade da entidade 

 cedidas por _____________________ (indicar o cesionario) ata _______(indicar data, 
dd/mm/aa, na que remata a actual cesión) 

 alugadas ata _______(indicar data, dd/mm/aa, na que remata o contrato de aluguer vixente). 

 

O prazo previsto para a execución da obra é dende o ______________(dd/mm/aa) ata 
o___________(dd/mm/aa)  

*As datas de inicio e remate teñen que estar comprendidas entre o 01-01-2023 e o 30-09-2023 


