CONCELLO DE OUTES (A Coruña)

XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS

D./Dª. _________________________________________________________________
DNI nº __________________
Enderezo (rúa, lugar, parroquia, código postal, concello):
______________________________________________________________________
Teléfono: ________________
En calidade de (presidente, representante legal): _______________________________
da Comisión de Festas ____________________________________________________
E X P Ó N:
Que foi concedida polo Concello de Outes unha subvención de __________________€
para a realización das Festas _______________________________________________.
Unha vez realizadas as festas, apórtase a xustificación da subvención concedida, polo que
SOLICITA:
A aprobación da conta xustificativa presentada e o pagamento da subvención concedida.
Outes, ____de _______________ de 20__.

Asdo.: _________________________________.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O U T E S.
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D./Dª. ____________________________________________________, en calidade de
representante legal da Comisión de Festas ____________________________________
DECLARA:
1. Que para os mesmos fins que os da subvención concedida polo concello non se obtivo
ningunha subvención.
 Que para os mesmos fins que os da subvención concedida polo concello obtivéronse as
seguintes subvencións:
ENTIDADE

SUBVENCIÓN OBTIDA
€
€
€
€

2.- Que se realizaron as festas para as que a subvención foi concedida, e os fondos foron
destinados integramente á finalidade para a que se concedeu a subvención.
3.- Que os ingresos totais da actividade subvencionada non superan aos gastos totais da
mesma.

En ______________, a ______ de________________ de 20__.

Asdo.: ____________________________________.
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CONTA XUSTIFICATIVA
SUBVENCIONADA.

DE

INGRESOS

E

GASTOS

DA

ACTIVIDADE

D./Dª. ____________________________________________________, en calidade de
representante legal da Comisión de festas ____________________________________
DECLARA:
Que a conta de ingresos e gastos da actividade para a que se concedeu a subvención é a
seguinte:
INGRESOS:
CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

€

GASTOS:
CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

€

Acompáñanse facturas xustificativas dos gastos declarados, por importe de __________
euros, cantidade igual ou superior ao importe da subvención concedida polo concello de
___________ euros.
En ___________, a _____ de _______________ de 20___.

Asdo.: _____________________________________
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