ANEXO III
(VI100B)

MEMORIA XUSTIFICATIVA E ECONÓMICA
RELACIÓN DE FACTURAS E DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DO GASTO E INVESTIMENTO REALIZADOS E DA AXUDA SOLICITADA
PARA SUFRAGAR OS DANOS POR INCENDIOS DOS DÍAS 14, 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2017
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE E PROMOTORA DA ACTUACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

De acordo co establecido no artigo 18 da resolución de convocatoria, deberá presentar:
a) Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas para a concesión da subvención, con indicación das actuacións realizadas.
Cúmprense as condicións impostas para a concesión da subvención, coas seguintes actuacións realizadas:

b) Relación clasificada de gastos polas actuacións realizadas, coas correspondentes facturas ou documentos de valor probatorio equivalentes no
tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, onde consten a identificación da persoa acredora, o seu importe e a súa data de
emisión, así como os documentos que xustifiquen o seu pagamento. Para estes efectos, o seu pagamento deberá xustificarse mediante
extractos ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados e asinados pola persoa solicitante.
c) As facturas ou documentos de valor probatorio equivalentes no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa acreditativas dos
gastos realizados con medios ou recursos propios e a indicación, se é o caso, dos criterios de repartición dos custos xerais e/ou indirectos
incorporados na relación a que se fai referencia na liña a)
Nº de orde
da factura ou
documento
equivalente

Data da
factura ou
documento
equivalente

Data do
documento
bancario de
pagamento

Expedidor/a
provedor/a
contratista

Concepto

Importe total
da factura ou
xustificante

TOTAL XUSTIFICADO
VIVENDA

CONSTRUCIÓNS ANEXAS E COMPLEMENTARIAS

ENXOVAL

CONSTRUCIÓNS ANEXAS E COMPLEMENTARIAS

ENXOVAL

IMPORTE CONCEDIDO
VIVENDA

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura da Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo de

de

de

Importe que
corresponde
ás actuacións
subvencionadas

