
(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 B: Axudas para mellora de dotacións e equipamentos de caracter inventariable 

MEMORIA EXPLICATIVA 

 

Co fin de prestar un mellor servizo ás persoas socias, a entidade _____________________ten previsto 
adquirir os seguintes equipamentos: 

(indicar o equipamento que pretende adquirir, por exemplo: “mobiliario para oficina, “vestimentas 
tradicionais galegas”). 

Este equipamento está formado polas seguintes pezas: 

 (Relacionar os equipamentos que se queren adquirir, por exemplo para mobiliario para oficina: 2 mesas 
escritorio, catro cadeiras, dúas lámparas de mesa; para vestimentas tradicionais galegas: 2 corpiños, 2 
dengues, 2 mandís, 2 enaguas e 2 chambras ) 

Esta adquisición é precisa para: 

(indicar as razóns polas que a entidade quere ou ten que adquirir este equipamento) 

O custo do proxecto é de ________ equivalente a ________€ (máximo 30.000 €), 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 que o custo sexa igual ou superior a 15.000 € se debe achegar orzamento de tres 
empresas, e se non se opta polo de menor custo, explicar por que.  

 

 ( No  caso de que o custo individual por equipamento sexa igual ou superior a 15.000 €  hai que acompañar 
os  orzamentos de tres empresas suministradoras, e se non se opta polo de menor custo hai que explicar 
porque non se colle este) 

Esta compra está previsto realizala ___________(indicar cando menos mes e ano. A data de compra que estar 
comprendida entre o 01-01-2023 e o 30-09-2023) 

 

Para os efectos dos art. 21.7 e 31 declaro que os equipamentos que se pretenden adquirir serán destinados 
aos fíns para os que se concede a subvención durante un período mínimo de tres anos, e non a 
establecementos hostaleiros ou de explotación de carácter comercial que funcionen dentro das instalacións 
da entidade. 

 

Lugar, data 

Sinatura do presidente 

Nome do presidente 

Selo da entidade 

 


