
Anexo IV: 1

MEMORIA XUSTIFICATIVA

SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE
 PROMOCIÓN DA MULLER-2011

D./Dna ..................................................................................................................... con NIF ............................,

en representación da entidade...........................................................................................................................
con CIF.....................................

CERTIFICO
Que o(s)  proxecto(s)  subvencionados por  acordo da Xunta  de Goberno local  de data  ........................... 
realizouse(realizáronse) nas condicións previstas, o que se acredita coa presente memoria que se achega e 
coa documentación complementaria.

Programa 1 Concepto: Subvención concedida:

Programa 2 Concepto: Subvención concedida:

Programa 3 Concepto: Subvención concedida:

Programa 4 Concepto: Subvención concedida:

DECLARO
1. Que todos os datos que contén a presente MEMORIA XUSTIFICATIVA se axustan á realidade e cumpren coas 
bases do programa de subvencións obxecto da solicitude.
2. Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presentan se aplicaron á actividade subvencionada.
3. Que a entidade non percibíu ningunha outra axuda nin subvención para o/os proxectos subvencionado/os ou 
no caso contrario que as achegas obtidas non superaron o custe total do programa ou actividade subvencionada.
4. Que foi practicada a pertinente retención do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre os gastos que 
están  suxeitos  a  retención,  así  como que  esta  foi  declarada,  liquidada  e  ingresada  na  Axencia  Estatal  da 
Administración Tributaria (no caso de empregar os ditos xustificantes).
5. Que, a os efectos que regula esta convocatoria a entidade está exenta do IVE e  ao corrente das obrigas 
tributarias  coa  Axencia  Tributaria,  a  Consellería  de  Facenda  da Xunta  de  Galicia,  a  Seguridade  Social  e  o 
Concello de Vigo.

Vigo,          de                                        de 

Sinatura e selo da entidade

Recadro para cubrir pola Administración
D/Dna.  ...............................................................................  certifico  que  tras  o  exame  dos 
xustificantes de gasto e outra información e documentación achegadas polo beneficiario/a que 
obran neste servizo, procede ao pagamento da subvención polo importe de ........................ euros 
(........................................................  ...........................................................................  -  en  letra) 
con cargo á partida presupostaria ............................................. - documento AD ...................... do 
orzamento municipal do ano ..................

Vigo,                                              
Conforme,
A CONCELLEIRA DE IGUALDADE                                A XEFA DO SERVIZO DE IGUALDADE



Anexo IV: 2

MEMORIA XUSTIFICATIVA

SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE
 PROMOCIÓN DA MULLER-2011

Relación de xustificantes de gastos e pagos acreditados con facturas orixinais imputábeis 
á subvención do programa ...................................................................................................

Cubrir este anexo por cada programa a xustificar

Nº de 
orde

Nº factura Data da 
factura

Provedor/a CIF/NIF 
provedor

Concepto Importe facturas

                    TOTAL

  

Vigo,          de                                        de 

Sinatura e selo da entidade


