Compte justificatiu subvencions
Entitats privades i persones físiques

1. Dades d'identificació del beneficiari
❏ Persona jurídica ❏ Persona física
Nom
Adreça
Codi Postal

NIF

Telèfon
Comarca

Municipi
Correu electrònic

2. Dades d’identificació de la persona signant de la declaració
Nom i cognoms
NIF

Càrrec

3. Dades d’identificació de l’expedient

Núm. expedient

Centre Gestor

Concepte subvencionat
Import concedit (euros)

1

4. Dades a efectes de notificació
Correu electrònic
Telèfon mòbil

1

•

•

Si la subvenció és igual o superior a 12.000 euros, el beneficiari haurà d'adjuntar les factures o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació de l'Annex 1.
En el cas d'entitats privades, si la subvenció és superior a 10.000 euros, caldrà que omplin el model de retribucions dels òrgans
directius.
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5. Declaració
La persona signant declara:
Primer. Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva va concedir a aquesta entitat una subvenció per
import de ___________ euros, per a la realització de l'actuació/inversió__________________.
Segon. Que s'han realitzat/executat les activitats/inversions derivades de l'objecte
subvencionat amb el grau de compliment, resultat i incidències que es detallen a continuació.
Memòria, grau de compliment i resultats de l’objecte subvencionat:

S'adjunta memòria
S'adjunta justificació de la publicitat
2
S’adjunten les tres ofertes de diferents proveïdors.
En el cas d’entitats privades, si la subvenció és superior a 10.000 euros, cal adjuntar el model de
retribucions dels òrgans directius.
€, que es detalla
Tercer. Que el cost de l'actuació subvencionada ha estat de
en la relació de despeses que s'adjunta, i que no inclou cap import en concepte d'IVA que sigui
recuperable o deduïble per aquesta entitat.
Quart. Que, en cas d'entitat, aquesta disposa dels llibres comptables, registres diligenciats i altres
documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al
beneficiari.
Cinquè. Que aquesta entitat es troba al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

2

Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes per la legislació vigent de contractació pública pel que
fa al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació
del compromís, excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d’entitats que els realitzen,
prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.
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Sisè. Que als efectes d'acreditar el que es declara, autoritza a l’Ajuntament de Cassà de la Selva a
sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social les
dades relatives a l'estat d'acompliment de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.
Setè. Que s'ha dut a terme el programa o activitat objecte de la subvenció amb el següent
balanç econòmic:
Detall de les despeses

Pressupost inicial €

Cost final €

Diferència €

Previsió inicial d'ingressos €

Ingressos finals €

Diferència €

Total despeses
Detall dels ingressos
Ajuts i subvencions:
Subvenció Ajuntament

Altres ingressos:

Total ingressos
(Detallar les subvencions per cada ens concedent, i les altres fonts d'ingressos).

Balanç econòmic de l'activitat/inversió subvencionada

Superàvit/Dèficit:

€

Vuitè. Que el finançament de les actuacions subvencionades és el declarat en aquest compte
justificatiu, i que no s'ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat/inversió que es
tracta que sumats a l'ajuda de l’Ajuntament sobrepassi el seu cost total.
Novè. Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Cassà de la Selva qualsevol
modificació que es produeixi respecte a les dades que consten a la declaració de finançament i
que impliquin un augment dels ingressos rebuts o una disminució de les despeses incloses al
cost de l'actuació/inversió.
Observacions:
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Relació de despeses
Núm. factura

Data factura o
període nòmina

Proveïdor/a-Receptor/a

CIF/NIF

Descripció despesa

TOTAL

Import factura/
Nòmina €

€

Observacions:

I perquè així consti signo aquesta declaració a _____________________ en data______________________
El President/a de l'entitat / Particular

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les seves dades s'inclouran en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la
gestió de la subvenció. Únicament es cediran les seves dades a tercers en cas de que sigui necessari per tal de portar a terme el servei sol·licitat d’acord amb el que preveu el punt sisè de la declaració signada en
aquest document. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició adreçant-se a l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
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