
XUSTIFICACION DAS AXUDAS CONCEDIDAS AS ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO PARA O
DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES, OBRAS OU SERVIZOS DURANTE O ANO 2022

XUSTIFICACION DAS AXUDAS CONCEDIDAS

D/Dª. ............................................................................................. con DNI ...............................

En calidade de representante da Entidade.................................................................

Para o  efecto de xustificar a axuda concedida a esta entidade polo Concello de Moeche ao abeiro
da  Convocatoria  de  axudas  ás  entidades  sen  animo  de  lucro  para  o  desenvovemento  de
actividades, obras ou servizos durante o ano 2022, xunto a presente  achego a documentación que
se relaciona:

1.- Memoria xustificativa por período subvencionable do programa realizado que avalíe os resultados e que
terá os seguintes contidos:

• Certificación da realización do programa.
• Localización e influencia territorial das actividades.
• Memoria de actividades realizadas, datas da súa realización e resultados obtidos.
• Exemplares de toda a documentación impresa xerada polas actividades realizadas que acredite a

participación do Concello de Moeche no seu financiamento
2.- Relación clasificada dos gastos realizados en cada período subvencionable asinada polo/a secretario/a da
entidade  co  visto e  prace  da presidencia  e  con identificación dos  acredores  (nome e  apelidos  e  NIF);
conceptos de gasto dos documentos (número de factura ou documento equivalente) así como importe,
data de emisión e data de pagamento e desviación acaecida respecto do orzamento inicial.
3.-  Facturas orixinais ou   demais documentos de valor probatorio equivalentes ou copias debidamente
cotexadas.

• As facturas deberán corresponderse ao período subvencionado (anualidade/tempada) e especificar
de forma detallada, o número e características dos servizos prestados, prezos unitarios así como
calquera outra información que facilite a comprobación de que estes documentos se axustan ao
obxecto da subvención. Non se admitirán como xustificantes de gasto as facturas nas que non se
detallen os anteditos aspectos.

• As facturas deberá de cumprir os requisitos do Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo
que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.

• No  caso  de  que  a  realización  de  actividades  obxecto  da  subvención  xeren  gastos  de  persoal,
xustificaranse mediante nóminas asinadas polo perceptor e os TC1 e TC2.

4.- Declaración da totalidade das axudas públicas ou privadas concedidas durante o ano 2022 para o mesmo
obxecto, ou, pola contra, declaración de non ter outras axudas para o mesmo obxecto, así como declaración
dos ingresos propios afectados á actividade subvencionada.
5.- Certificación expedida polo secretario da entidade, co visto e prace do seu presidente, na que se faga
constar que o gasto foi reflectido, na forma preceptiva, no libro de contabilidade da entidade, segundo o
disposto no art. 14.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
6.- Acreditación de estar ao corrente das obrigas tributarias (Estado, Comunidade Autónoma e Concello) e
coa  Seguridade  Social,  mediante  a  presentación  das  correspondentes  certificacións  acreditativas  ou



declaración responsable no caso de subvencións concedidas cuxa contía individual non supere o importe de
3.000 €.

7.- Copia compulsada das licencias ou autorización urbanísticas no caso de investimentos 

Moeche a ………de .................................. de 201_.
Asdo.: O/A PRESIDENTE/                                O/A / REPRESENTANTE DA ASOCIACIÓN



MEMORIA XUSTIFICATIVA POR PERÍODO SUBVENCIONABLE DO PROGRAMA REALIZADO 

D/ Dona.    ___________________________________ con D.N.I nº ,             como secretario da

entidade  __________________________.

CERTIFICA:  que  no  periodo  comprendido  entre  o  1  de  xaneiro  de  2022  ata  o  ________  de

_____________ de 2022 realizáronse os seguintes programas:

Denominación Programa
Localización e influencia territorial das actividades

Memoria de actividades realizadas, datas da súa realización e resultados obtidos

Nº de anos que se leva realizando a actividade 
Achegase un exemplar de toda a documentación impresa xerada polas actividades realizadas que
acredite a participación do Concello de Moeche no seu financiamento
Denominación Programa
Localización e influencia territorial das actividades

Memoria de actividades realizadas, datas da súa realización e resultados obtidos

Nº de anos que se leva realizando a actividade 
Achegase un exemplar de toda a documentación impresa xerada polas actividades realizadas que
acredite a participación do Concello de Moeche no seu financiamento
Denominación Programa
Localización e influencia territorial das actividades

Memoria de actividades realizadas, datas da súa realización e resultados obtidos

Nº de anos que se leva realizando a actividade 
Achegase un exemplar de toda a documentación impresa xerada polas actividades realizadas que
acredite a participación do Concello de Moeche no seu financiamento

E para que conste aos efectos oportunos, expido a presente certificación en Moeche a ..................

de  ......................................................, de 2022.

Vº e Prace                                                                                                   Asdo.:

O/A Presidente/a                                                                           O/A Secretario



XUSTIFICACION DAS AXUDAS CONCEDIDAS AS ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO PARA O
DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES, OBRAS OU SERVIZOS DURANTE O ANO 2022

ACTIVIDADE OU INVESTIMENTO A XUSTIFICAR 

Presentar un por cada actividade e/ou investimento

D/Dª ............................................................................................. Presidente/a / Secretario/a da 

Asociación........................................................................... CIF: .....................................

CERTIFICO:

Que  as  facturas  que  se  presentan  no  expediente  de  xustificación  de  gastos  da  subvención

concedida polo Concello de Moeche, acreditan a realización dos mesmos e a súa afectación á

finalidade para a que foi concedida a subvención.

Nº DE ORDEN Nº DE FACTURA DATA PERCEPTOR CONCEPTO
1IMPORTE

Ó mesmo tempo certifícase que para o mesmo fin obtiveronse as axudas que se relacionan:

ENTIDADE IMPORTE

TOTAL 

Non  se  obtivo  ningunha  outra  axuda  destinada  á  mesma  finalidade  por  parte  doutra

Administración Pública ou entidade

privada.

Moeche a ................ de ……………………… de 2022.

Asdo.: O/A PRESIDENTE/A / SECRETARIO/A DA ASOCIACIÓN



XUSTIFICACION DAS AXUDAS CONCEDIDAS AS ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO PARA O
DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES, OBRAS OU SERVIZOS DURANTE O ANO 2022

D/Dª..............................................................................................................................................

Presidente/a ou secretario/a da Asociación.......................................................................

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

Que esta Asociación ....................................................................................................................

1) Atópase ao corrente nas súas obrigas co Concello de Moeche, coa Axencia Tributaria, coa Xunta 

de Galicia e coa Seguridade Social.

2) Que se teñen realizado a/as actividade/es e/ou investimento/os: para a/as que se obtivo a 

axuda, e que son as seguintes.

•

•

•

•

•

3) Que os gastos foron reflectidos, na forma preceptiva, no libro de contabilidade da entidade,

segundo o disposto no art. 14.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións

4) Que non está incurso/a en circunstancias que supoñan a prohibición de percepción de 

subvención ou axudas públicas (artigo 13.2 LGS )

4) Que non se teñen modificado os datos presentados no Rexistro de Asociacións do  concello (se

non se aportaron outros novos) e que non teñen transcorridos 5 anos dende a dita presentación. 

En Moeche a ................. de ........................................................... de 2022.

 O/A SECRETARIO/A DA ASOCIACIÓN                                              Vº e Pz

                                                                                                          O/A PRESIDENTE/A

Asdo.: ...........................................................         Asdo.: ............................................................


