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Cód. 
causa 

 
Motivo da emenda 

A 
Memoria das actuacións realizadas, xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación dos investimentos realizados e dos resultados 
obtidos. 

B Relación clasificada dos investimentos realizados, con identificación do acredor e do nº de documento, o seu concepto, o seu importe, a data de emisión (utilícese o modelo que figura 
como Anexo X da resolución de convocatoria). 

C Detalle doutros ingresos e/ou subvencións que financiasen as accións subvencionadas, con indicación do importe e a súa procedencia, segundo o modelo normalizado que figura como 
Anexo XI da resolución de convocatoria. 

D Certificación do secretario da entidade beneficiaria, co visto e prace do presidente, na que conste a descrición das obras realizadas en execución do proxecto para o que se 
concedeu a subvención – reforma, reparación, conservación, mantemento  e o importe investido na moeda do país no que estea ubicada a entidade, así como a súa equivalencia en 
euros, no seu caso (utilícese o modelo que figura como Anexo E da resolución de convocatoria). 

E Factura ou facturas orixinais, ou ben fotocopias cotexadas por funcionario público competente, acreditativas dos gastos subvencionable 

F Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas -tanto  as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución- para o mesmo proxecto para o que se 
concedeu a subvención, das distintas administracións públicas ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, segundo o modelo normalizado que figura como Anexo XI 
da resolución de convocatoria. 

G 
Declaración responsable de 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 (utilícese o modelo que figura como Anexo XI da resolución de convocatoria) 

H 
Declaración asinada polo presidente e polo secretario da entidade, segundo a desagregación que aparece no Anexo XI da resolución de convocatoria, que acredite o financiamento das 
accións subvencionadas que foron realizadas (utilícese o modelo que figura no referido Anexo XI). 

I 
Certificado final de obra asinado por técnico competente ou acta de recepción de obra (No caso de subvencións superiores a 60.000 €). 

J Carta de pagamento de reintegro  

K Orixinais da  documentación enviada 

L Outros: 

 
 
Nota 
 
A documentación requirida deberá ser presentada en orixinal ou copia compulsada. 
 


