
XUSTIFICACION DE GASTOS 
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO 
DE LUCRO E COMISIÓNS DE FESTAS

 Actividades e equipamentos de asociacións
 Festas patronais organizadas por asociacións

(Selo de rexistro)

D./Dna.        con DNI 

como presidente/a da entidade 

con CIF        ,

Para os efectos de xustificar a axuda solicitada ao abeiro da convocatoria do Concello de Abegondo de subvencións a entidades sen ánimo de lucro e

comisións de festas para o presente exercicio, achego a seguinte documentación:

☐ Certificado conforme os gastos xustificados na convocatoria de subvencións foron destinados á realización das actividades subvención e o

importe das axudas públicas ou privadas obtidas para a actividade subvencionada non supera o importe do gasto total que supuxo a actividade

(anexo I).

☐ Relación xustificada de gastos e documentos xustificativos dos gastos realizados

Abegondo,  de  de 

(Sinatura do/a presidente/a)

 Concello de Abegondo San Marcos, 1 | 15318 Abegondo (A Coruña) | Tfno.: 981 647 909 Fax: 981 673 050 
 www.abegondo.es | sede.abegondo.es | correo@abegondo.es

☐     Facturas incluídas na xustificación, as que superen o importe de 1000€ deberán acompñarse de xustificante bancario do pagamento.

mailto:correo@abegondo.es
https://sede.abegondo.es/
http://www.abegondo.es/


SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO E COMISIÓNS DE FESTAS

Actividades e equipamentos das asociacións e festas patronais realizadas por asociacións
Anexo I

D./Dna.        con DNI 

como secretario/a da entidade 

con CIF        ,

CERTIFICO:

Primeiro. Que os gastos xustificados na convocatoria de subvencións foron destinados a realizar as actividades subvencionadas.

Segundo. Que o importe das axudas públicas ou privadas obtidas para a actividade subvencionada non supera o importe do gasto total que

supuxo a actividade.

Terceiro. Que os gastos xustificados son os seguintes:

Núm. da factura Data da factura Nome do provedor CIF 
do provedor

Concepto Data de pago Importe

Total 

Asino este certificado para facer constar todo o indicado.

Abegondo,  de  de 

(Sinatura do/a secretario/a)    Vº e Pr. (sinatura do/a presidente/a)

(€)
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