
ANEXO II

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS DESTINADAS A INCENTIVAR O TURISMO ACTIVO, ACTIVIDADES DE LECER  
E TEMPO LIBRE

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TU983K
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DO SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL/NOME NIF

ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN1
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO PARA NOTIFICACIÓNS LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

LOCALIZACIÓN E DESCRICIÓN DO PROXECTO
PROVINCIA CONCELLO NOME COMERCIAL

CUSTO DO INVESTIMENTO FINANCIAMENTO DO PROXECTO

Execución material

Outros investimentos subvencionables

Importe neto

Impostos - taxas

TOTAL

Recursos propios

Préstamos

Préstamos pemes

Outras subvencións

TOTAL 

EXPÓN: 
Que vista a resolución da Secretaría Xeral para o Turismo de convocatoria de subvencións publicada no DOG n.º ______ de ________ de ____ , e considerando reunir 

os requisitos exixidos conforme a memoria e demais documentación que se presenta e coa expresa aceptación de todos os termos da convocatoria, e coa finalidade 

de realizar o proxecto de                                                                                                                  2                                                                     

SOLICITA: 
Unha axuda para completar o financiamento do proxecto sinalado.
1 Neste caso débese actuar no procedemento consonte o artigo 32 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. 

2 Tense que poñer o obxecto do investimento, segundo o proxecto presentado.

AUTORIZO á Secretaría Xeral para o Turismo para: 
1. Consultar os meus datos persoais e de residencia a través dos sistemas de verificación de datos de identidade e de residencia (artigos 2.2.º e 3.2.º do Decreto 255/2008, do 
23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos):      

2. Que de conformidade co artigo 13.4.º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega e no Decreto 132/2006, do 27 de 
xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o 
ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta resolución no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión 
da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade,  así como as sancións impostas na forma que determine o órgano competente:

SI NON

NONSI

LEXISLACIÓN APLICABLE 
Resolución do 4 de xuño de 2012, da Secretaría Xeral para o Turismo, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das 
subvencións destinadas  a para incentivar o turismo activo, actividades de lecer e tempo libre, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 cofinanciadas polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

SINATURA DO SOLICITANTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral para o Turismo



ANEXO III 
 

DECLARACIÓNS  

Don/Dona , con NIF

actuando en nome e representación da entidade

que ten o seu enderezo en

DECLARA

Non ter solicitada nin, en consecuencia, aprobada, concedida, ou pendente de resolución ningunha axuda para a actividade obxecto desta 

resolución, das distintas administracións públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

Ter solicitada, aprobada, concedida ou pendente de  resolución as axudas para a realización da actividade á que se refire a presente 

solicitude, que se detallan a continuación.

Denominación do organismo, sociedade ou entidade  
pública á que se lle solicitou axuda Importe Situación (solicitada, aprobada/ 

concedida ou pendente de resolución)
Data da concesión

A empresa solicitante cumpre cos criterios de definición de peme, segundo a definición establecida pola Recomendación 2003/361/CE da 

Comisión, do 6 de maio de 2003, sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas empresas (DO L124, de 20.5.2003) encadrándose 

na seguinte catergoría: 

MICROEMPRESA: (empresa  que ocupa a menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 2 

millóns de euros). 

PEQUENA EMPRESA: (empresa  que ocupa a menos de 50 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera 

os 10 millóns de euros). 

MEDIANA EMPRESA: (empresa  que ocupa a menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual non excede os 50 millóns de euros  ou 

cuxo balance xeral anual non supera os 43 millóns de euros). 

Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de  novembro, xeral de subvencións.

Non ter a consideración de empresa en crise conforme o disposto no artigo 1 punto 7 do Regulamento (CE) n.º 800/2008, do 6 de agosto, da 

Comisión en relación ás pemes.

Declaración de non estar suxeito/a a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da comisión que declarase a axuda ilegal 

e incompatible co mercado común.

Asdo.: 
  
  
 

Lugar e data 
  
 , de de

Secretaría Xeral para o Turismo



ANEXO IV 
(ANEXO TÉCNICO) 

(Achegarase ao proxecto básico)

DATOS DO SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL/NOME NIF

ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO INVESTIMENTO
DENOMINACIÓN

ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

N.º DE EDIFICACIÓNS N.º DE CUARTOS DOBRES N.º DE CUARTOS INDIVIDUAIS

DATOS DO ARQUITECTO
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO TELÉFONO

DATOS DO ARQUITECTO TÉCNICO
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO TELÉFONO

DATOS ARQUITECTÓNICOS E CONSTRUTIVOS DO PROXECTO
MATERIAIS E TIPOLOXÍAS EMPREGADAS (BREVE DESCRICIÓN)
ESTRUTURA

CUBERTA

PECHE/ACABAMENTO EXTERIOR

PAVIMENTOS

CARPINTARÍA EXTERIOR

SUPERFICIES
SUPERFICIE 

CONSTRUÍDA
SUPERFICIE 

ÚTIL
SUPERFICIE DA 

PARCELA

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA: LIÑA A)
Memoria explicativa
Orzamento do proxecto
Ofertas 3 provedores

Planos de localización
Planos do estado actual
Relación exhaustiva dos materiais

Relación detallada de mobles e equipamentos  que se van 
instalar

Reportaxe fotográfica

DATOS ECONÓMICOS
EXECUCIÓN MATERIAL DA EDIFICACIÓN 
SEGUNDO O  
PROXECTO

EXECUCIÓN MATERIAL DA EDIFICACIÓN MÁXIMA 
SEGUNDO A ORDE 
DE SUBVENCIÓN

URBANIZACIÓN REDACCIÓN DO PROXECTO DIRECCIÓN DAS OBRAS REPERCUSIÓN DO ORZAMENTO 
POR M2 
CONSTRUÍDO

, de de

SINATURA DO SOLICITANTE

Lugar e data

Secretaría Xeral para o Turismo



ANEXO V 

MODELO DE RENUNCIA 

Don/Dona , con NIF

actuando en nome e representación da entidade

que ten o seu enderezo en

MANIFESTA: 

  

Que o día                                recibiu a notificación da concesión da subvención que lle foi outorgada ao abeiro da Resolución da Secretaría 

Xeral para o Turismo do 4 de xuño de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, das subvencións destinadas a incentivar o turismo activo, actividades de lecer e tempo libre, cofinanciadas polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento  Rexional no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013 e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 con 

clave de expediente                                            , para o proxecto                                                                                                     , por 

unha contía de                                    euros. 

                                

DECLARA: 

Que renuncia á subvención concedida, cos efectos que establece a Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do 

procedemento administrativo común.

Asdo.:

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral para o Turismo



ANEXO VI

SOLICITUDE DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN

BENEFICIARIO NIF EXPEDIENTE N.º:

INVESTIMENTO SUBVENCIONABLE APROBADO SUBVENCIÓN CONCEDIDA INVESTIMENTO XUSTIFICADO

Don/Dona  en nome e representación

de

titular do expediente de referencia, promovido ao abeiro da Resolución da Secretaría Xeral para o Turismo do 4 de xuño de 2012 pola que se 

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvención destinadas a incentivar o turismo 

activo, actividades de lecer e tempo libre, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa operativo 

Feder Galicia 2007-2013, e procede á súa convocatoria para o ano 2012.

EXPÓN: 
  

Que  no  período comprendido entre o                                                    e o                                                    , executouse  o  gasto relativo a 

                                                                                               , que comprende os conceptos e importes aprobados como subvencionables para 

o  investimento de referencia,  por Resolución do Secretaría Xeral para o Turismo do                                                           , por un importe de 

                               euros. 

  

Que para a tramitación da proposta de pagamento da subvención concedida, segundo o sinalado no artigo 17 do anexo I da antedita resolución, 

achega a seguinte documentación:

Facturas, orixinais ou copias cotexadas,  desagregadas e certificacións bancarias ou copias das ordes de transferencia, que xustifiquen o seu pagamento.

Certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias coas facendas do Estado e da Comunidade Autónoma e nas súas obrigas coa Seguridade Social. 

Declaración responsable onde se recollan os compromisos e obrigas a que fai referencia o artigo 15 das bases reguladoras.

Declaración actualizada de conxunto das axudas solicitadas, tanto aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para a actividade obxecto 
desta resolución, das distintas administracións públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades (anexo III).

De ser necesaria, licenza urbanística que posibilitase a execución do investimento subvencionado. O dito documento é preceptivo e non se procederá ao 
pagamento de ningunha anualidade mentres non se presente.

Documentación específica para a liña A):
No caso de investimentos para a mellora das infraestruturas para actividades hípicas, náuticas, golf e oferta turística complementaria  documentación 
establecida no artigo 17.

SOLICITA: que se lle liquide a 

titular do expediente de referencia a subvención concedida por importe de e que se corresponden á execución do

investimento aprobado e que representa o                % do investimento subvencionable que se xustifica.

Asdo.: O titular da subvención 
  
  
  
  
  
Lugar e data 
 

, de de

Secretaría Xeral para o Turismo



ANEXO VII 

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA PROXECTO INFORMÁTICO

Memoria, que deberá incluír:

Resultados esperados e obtidos

Alcance do proxecto

Organización do proxecto:
- Fitos principais. Táboa de 2 columnas na que indicará a data (dd.mm.aa) e a descrición do fito. Aquí enunciaranse as tarefas principais 
desde o comezo do proxecto, ata o seu peche.

Data Descrición fito

- Equipo de traballo

- Tarifas. Crearase unha táboa de tarifas segundo as tipoloxías de persoal e o seu custo. Nunha táboa de 3 columnas indicarase:

- Tipo (categoría: A,B,C, …)

- €/día-persoa (custo en euros -sen impostos- de persoa/día) 

- Observacións (relato dos tipoloxías de traballadores involucrados no proxecto). 

Tarifas

Tipo €/día - persoa Observacións

- Custo de recursos humanos involucrados no proxecto. Táboa de 7 columnas:

- Actividade. Encherase co nome do cada fito.
- Recurso(s). Nomearanse para cada actividade as persoas involucradas.
- Dedicación (días - persoa). Indicarase o esforzo que cada persoa (expresado en fracción de día) dedicará a esa actividade durante 

o período que dure esta.
- Duración (días). Indicarase a duración da actividade en días. 

- Esforzo (días - persoa). Indicarase o esforzo de cada persoa a esa tarefa. É o resultado de multiplicar dedicación por duración
- Prezo unitario (día/persoa). Indicarase o prezo expresado en euros que corresponde a cada persoa segundo a táboa de tarifas 

mencionada en equipo de traballo.
- Custo. Resultado de multiplicar esforzo por prezo unitario.
- Subtotais. Totalizaranse os custos de cada actividade. A última fila presentará o custo total.

Actividade Recurso Dedicación  
(días - persoa)

Duración 
(días)

Esforzo 
(días-persoa)

Prezo unitario 
(€/día-persoa) Custo Subtotal

Total

- Outros gastos. Presentarase unha táboa de 5 columnas: 

- Concepto. Expresarase a relación de conceptos principais, desagregando cada un en subconceptos (se se considera aclaratorio). 
Para cada subconcepto expresarase:

- Unidades (se é pertinente)

- Prezo

- Custo

- Subtotal. Totalizaranse os subconceptos dun concepto principal. Ao final darase a suma de todos os conceptos

Concepto Unidades Prezo/unidade Custo Subtotal

Total

- Custo total. Darase o custo total do proxecto: resultado da suma do equipo de traballo e doutros gastos. A este custo engadiránselle os 
impostos e expresarase finalmente o custo total do proxecto.

Asdo.: O titular da subvención 
  
  
  
Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral para o Turismo
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DATOS DO SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL/NOME
NIF
ENDEREZO 
LOCALIDADE
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
TELÉFONO
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN1
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
ENDEREZO PARA NOTIFICACIÓNS
LOCALIDADE
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
TELÉFONO
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO
LOCALIZACIÓN E DESCRICIÓN DO PROXECTO
PROVINCIA
CONCELLO
NOME COMERCIAL
CUSTO DO INVESTIMENTO
FINANCIAMENTO DO PROXECTO
Execución material
Outros investimentos subvencionables
Importe neto
Impostos - taxas
TOTAL
Recursos propios
Préstamos
Préstamos pemes
Outras subvencións
TOTAL 
EXPÓN:
Que vista a resolución da Secretaría Xeral para o Turismo de convocatoria de subvencións publicada no DOG n.º ______ de ________ de ____ , e considerando reunir os requisitos exixidos conforme a memoria e demais documentación que se presenta e coa expresa aceptación de todos os termos da convocatoria, e coa finalidade de realizar o proxecto de                                                                                                                  2                                                                                     
SOLICITA:
Unha axuda para completar o financiamento do proxecto sinalado.
1 Neste caso débese actuar no procedemento consonte o artigo 32 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
2 Tense que poñer o obxecto do investimento, segundo o proxecto presentado.
AUTORIZO á Secretaría Xeral para o Turismo para:
1. Consultar os meus datos persoais e de residencia a través dos sistemas de verificación de datos de identidade e de residencia (artigos 2.2.º e 3.2.º do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos):     
2. Que de conformidade co artigo 13.4.º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta resolución no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade,  así como as sancións impostas na forma que determine o órgano competente:
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 4 de xuño de 2012, da Secretaría Xeral para o Turismo, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións destinadas  a para incentivar o turismo activo, actividades de lecer e tempo libre, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.
SINATURA DO SOLICITANTE OU REPRESENTANTE LEGAL
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral para o Turismo
ANEXO III
 
DECLARACIÓNS  
Don/Dona
, con NIF
actuando en nome e representación da entidade
que ten o seu enderezo en
DECLARA
Denominación do organismo, sociedade ou entidade 
pública á que se lle solicitou axuda
Importe
Situación (solicitada, aprobada/
concedida ou pendente de resolución)
Data da concesión
Asdo.:
 
 
 
Lugar e data
 
 
,
de
de
Secretaría Xeral para o Turismo
ANEXO IV(ANEXO TÉCNICO)(Achegarase ao proxecto básico)
DATOS DO SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL/NOME
NIF
ENDEREZO
LOCALIDADE
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
TELÉFONO
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO
DATOS DO INVESTIMENTO
DENOMINACIÓN
ENDEREZO
LOCALIDADE
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
N.º DE EDIFICACIÓNS
N.º DE CUARTOS DOBRES
N.º DE CUARTOS INDIVIDUAIS
DATOS DO ARQUITECTO
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
TELÉFONO
DATOS DO ARQUITECTO TÉCNICO
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
TELÉFONO
DATOS ARQUITECTÓNICOS E CONSTRUTIVOS DO PROXECTO
MATERIAIS E TIPOLOXÍAS EMPREGADAS (BREVE DESCRICIÓN)
ESTRUTURA
CUBERTA
PECHE/ACABAMENTO EXTERIOR
PAVIMENTOS
CARPINTARÍA EXTERIOR
SUPERFICIES
SUPERFICIE CONSTRUÍDA
SUPERFICIE ÚTIL
SUPERFICIE DA PARCELA
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA: LIÑA A)
DATOS ECONÓMICOS
EXECUCIÓN MATERIAL DA EDIFICACIÓN
SEGUNDO O 
PROXECTO
EXECUCIÓN MATERIAL DA EDIFICACIÓN MÁXIMA 
SEGUNDO A ORDE
DE SUBVENCIÓN
URBANIZACIÓN
REDACCIÓN DO PROXECTO
DIRECCIÓN DAS OBRAS
REPERCUSIÓN DO ORZAMENTO
POR M2
CONSTRUÍDO
,
de
de
SINATURA DO SOLICITANTE
Lugar e data
Secretaría Xeral para o Turismo
ANEXO V 
MODELO DE RENUNCIA 
Don/Dona
, con NIF
actuando en nome e representación da entidade
que ten o seu enderezo en
MANIFESTA:
 
Que o día                                recibiu a notificación da concesión da subvención que lle foi outorgada ao abeiro da Resolución da Secretaría Xeral para o Turismo do 4 de xuño de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións destinadas a incentivar o turismo activo, actividades de lecer e tempo libre, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento  Rexional no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013 e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 con clave de expediente                                            , para o proxecto                                                                                                     , por unha contía de                                    euros.
                                
DECLARA:
Que renuncia á subvención concedida, cos efectos que establece a Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Asdo.:
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral para o Turismo
ANEXO VI
SOLICITUDE DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN
BENEFICIARIO
NIF
EXPEDIENTE N.º:
INVESTIMENTO SUBVENCIONABLE APROBADO
SUBVENCIÓN CONCEDIDA
INVESTIMENTO XUSTIFICADO
Don/Dona
 en nome e representación
de
titular do expediente de referencia, promovido ao abeiro da Resolución da Secretaría Xeral para o Turismo do 4 de xuño de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvención destinadas a incentivar o turismo activo, actividades de lecer e tempo libre, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e procede á súa convocatoria para o ano 2012.
EXPÓN:
 
Que  no  período comprendido entre o                                                    e o                                                    , executouse  o  gasto relativo a
                                                                                               , que comprende os conceptos e importes aprobados como subvencionables para o  investimento de referencia,  por Resolución do Secretaría Xeral para o Turismo do                                                           , por un importe de
                               euros.
 
Que para a tramitación da proposta de pagamento da subvención concedida, segundo o sinalado no artigo 17 do anexo I da antedita resolución, achega a seguinte documentación:
Documentación específica para a liña A):
SOLICITA: que se lle liquide a 
titular do expediente de referencia a subvención concedida por importe de
e que se corresponden á execución do
investimento aprobado e que representa o                % do investimento subvencionable que se xustifica.
Asdo.: O titular da subvención
 
 
 
 
 
Lugar e data
 
,
de
de
Secretaría Xeral para o Turismo
ANEXO VII 
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA PROXECTO INFORMÁTICO
Memoria, que deberá incluír:
- Fitos principais. Táboa de 2 columnas na que indicará a data (dd.mm.aa) e a descrición do fito. Aquí enunciaranse as tarefas principais desde o comezo do proxecto, ata o seu peche.
Data
Descrición fito
- Equipo de traballo
- Tarifas. Crearase unha táboa de tarifas segundo as tipoloxías de persoal e o seu custo. Nunha táboa de 3 columnas indicarase:
- Tipo (categoría: A,B,C, …)
- €/día-persoa (custo en euros -sen impostos- de persoa/día) 
- Observacións (relato dos tipoloxías de traballadores involucrados no proxecto). 
Tarifas
Tipo
€/día - persoa
Observacións
- Custo de recursos humanos involucrados no proxecto. Táboa de 7 columnas:
- Actividade. Encherase co nome do cada fito.
- Recurso(s). Nomearanse para cada actividade as persoas involucradas.
- Dedicación (días - persoa). Indicarase o esforzo que cada persoa (expresado en fracción de día) dedicará a esa actividade durante o período que dure esta.
- Duración (días). Indicarase a duración da actividade en días. 
- Esforzo (días - persoa). Indicarase o esforzo de cada persoa a esa tarefa. É o resultado de multiplicar dedicación por duración
- Prezo unitario (día/persoa). Indicarase o prezo expresado en euros que corresponde a cada persoa segundo a táboa de tarifas mencionada en equipo de traballo.
- Custo. Resultado de multiplicar esforzo por prezo unitario.
- Subtotais. Totalizaranse os custos de cada actividade. A última fila presentará o custo total.
Actividade
Recurso
Dedicación 
(días - persoa)
Duración
(días)
Esforzo
(días-persoa)
Prezo unitario
(€/día-persoa)
Custo
Subtotal
Total
- Outros gastos. Presentarase unha táboa de 5 columnas: 
- Concepto. Expresarase a relación de conceptos principais, desagregando cada un en subconceptos (se se considera aclaratorio). Para cada subconcepto expresarase:
- Unidades (se é pertinente)
- Prezo
- Custo
- Subtotal. Totalizaranse os subconceptos dun concepto principal. Ao final darase a suma de todos os conceptos
Concepto
Unidades
Prezo/unidade
Custo
Subtotal
Total
- Custo total. Darase o custo total do proxecto: resultado da suma do equipo de traballo e doutros gastos. A este custo engadiránselle os impostos e expresarase finalmente o custo total do proxecto.
Asdo.: O titular da subvención
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