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ANEXO: XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN (art 16 da Orde do 8 de marzo de 2016) 
 
A persoa beneficiaria deberá ter realizadas e xustificadas as actuacións que fosen obxecto da axuda no 
prazo sinalado no proxecto de intervención; non obstante o anterior, a persoa beneficiaria poderá 
solicitar a ampliación do prazo de xustificación por circunstancias debidamente acreditadas, que en 
ningún caso, poderá exceder o 30 de novembro de 2016. 
A suma dos fondos obtidos de calquera Administración pública e das subvencións concedidas por todo 
tipo de organismos privados, percibidas coa mesma finalidade, non poderá superar o importe total do 
gasto efectuado. 
Entidade prestadora do servizo. Para poder optar á subvención ao amparo desta orde a 
entidade/profesional autónomo prestadora do servizo de promoción da autonomía persoal deberá de 
figurar inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS), cuxo responsable é a 
Consellería de Política Social (a unidade encargada deste rexistro é a Subdirección Xeral de Autorización 
e Inspección de Servizos Sociais, teléfono 981 957 832). A estes efectos será suficiente con que a 
inscrición no RUEPSS se leve a cabo con anterioridade ao remate do prazo de xustificación da axuda 
sinalado no artigo 16.2 da Orde sinalada no encabezamento (que se corresponde coa data de remate da 
actuación subvencionada previsto no proxecto de intervención; non obstante, a persoa beneficiaria 
poderá solicitar a ampliación do prazo de xustificación por circunstancias debidamente acreditadas, que 
en ningún caso, poderá exceder o 30 de novembro de 2016). No suposto de servizos complementarios 
de asistencia persoal non será esixible este requisito. 
Documentación a aportar para a xustificación da subvención: 

- Os gastos acreditaranse mediante declaración da persoa beneficiaria da adquisición do servizo 
ao que se vincula a subvención, de acordo co anexo V da Orde sinalada no encabezamento,  
asinada pola entidade prestadora do servizo e onde se reflexará unha valoración profesional do 
cumprimento do proxecto de intervención e resultado do mesmo. 

- Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou 
concedidas como as pendentes de resolución, para a mesma actuación, de calquera 
Administración ou ente público ou privado, estatal, da Unión Europea ou de organismos 
internacionais, cubrindo o espazo habilitado a tal fin no modelo do Anexo V (apartado b)) da 
Orde sinalada no encabezamento. 

- Declaración responsable de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á 
Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da comunidade autónoma, conforme ao previsto polo artigo 11 do 
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, so no caso de denegar expresamente a autorización ao órgano 
xestor para solicitar as ditas certificacións, conforme ao previsto no artigo 7.3 da Orde sinalada 
no encabezamento. 

A información relativa aos indicadores de resultado inmediato, aos que se refire o Anexo I do 
Regulamento (UE) Nº 1304/2013, do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de setembro de 2013, 
relativo ao fondo social europeo, conforme ao modelo do Anexo VII da Orde sinalada no 
encabezamento. 


