
ANEXO VII

CERTIFICADO DA ENTIDADE DAS ACCIÓNS REALIZADAS, O IMPORTE QUE SE XUSTIFICA 
E A RELACIÓN DE FACTURAS E GASTOS DE PERSOAL

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

QUE SOLICITOU
a subvención ao abeiro da convocatoria de subvencións da Orde de 3 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das 

axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2017 (DOG núm. 

___, do ___ de_________ , para o proxecto denominado, 

núm. de expediente

En relación co referido proxecto, DECLARA responsablemente que:
A entidade á cal representa realizou integramente o proxecto que contén as seguintes accións:

ACCIÓNS (1) DATA DE INICIO (2) DATA DE FIN (2) IMPORTE (€)

Así mesmo, declara que a relación de facturas e gastos de persoal é a seguinte:

ACCIÓN (1)

Traballador/a Período de imputación % Imputación Nº de horas Importe

ACCIÓN (1)

Empresa subministradora dos bens ou servizos Concepto da factura Importe Tipo de gasto (3) Data de 
pagamento

IMPORTE TOTAL XUSTIFICADO (a) IMPORTE COFINANCIADO (b) TOTAL PARA SUBVENCIONAR (a-b)

(1) ACCIÓNS: indicar a denominación da acción que se realizou. 
(2) DATAS: indicar a data de inicio e fin de cada acción. 
(3) TIPO DE GASTO: relacionarase en función da clasificación de gastos da guía de xustificación económica.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data

, de de
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