COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS

Codi Z038

1. DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL BENEFICIARI
Institució o Entitat

NIF

Adreça de notificació
Municipi
Correu electrònic

C. postal
Telèfon

Telèfon

2. DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SIGNANT DE LA DECLARACIÓ
Nom i cognoms

NIF

Càrrec a l'entitat

3. DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT
Número d'expedient

Import concedit

€

Centre gestor
Activitat subvencionada
4. DECLARACIÓ
La persona signant DECLARA:
Primer.- Que s'han executat les activitats/inversions derivades de l'objecte de la subvenció amb el grau de compliment,
resultat i incidències que es detallen a continuació (si ho considereu, o bé si així ho estableix les bases de la convocatòria o
el conveni regulador, podeu adjuntar la memòria de l'activitat subvencionada). (1)

Segon.- Que la subvenció ha servit per realitzar l'activitat/inversió per a la qual es va concedir.
Tercer.- Que els justificants relacionats a continuació han servit per a l'objecte de la subvenció.
(continua)
(1) Annexar la documentació editada per l’activitat. Es pot adjuntar qualsevol document aclaridor de qualsevol punt d’aquest compte justificatiu.
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Detall dels justificants:
Factures originals amb data de l'any en curs (les factures es retornaran un cop fiscalitzades).
Proveïdor

Núm. Factura Data Factura

Concepte

Import

1

€

2

€

3

€

4

€

5

€
Total justificat

Quart.- Que el cost de l'actuació subvencionada ha estat de

€

€, que es detalla en la relació de

despeses.
Cinquè.- Que no s'ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat/inversió objecte de la subvenció, que
sumats a l'atorgat per l'Ajuntament no sobrepassi el seu cost total.
Sisè.- Que l'entitat / institució
ha dut a terme el programa o activitat de l'objecte de la subvenció, amb el següent balanç econòmic:
CERTIFICAT DE FINANÇAMENT:
Cost de l'activitat
Detall de finançament

€
Import

1. Subvenció Ajuntament de Salt

€

2. Fons propis (venda d'entrades, tiquets, etc.)

€

2.1 Ingressos

€

2.2 Ingressos

€

2.3 Ingressos

€

3. Altres aportacions

€

3.1

€

3.2

€

3.3

€

Total finançament

€
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Setè.- Que ens comprometem a comunicar a l'Ajuntament de Salt l'obtenció de qualsevol altra subvenció o ingrés
afectat per l'activitat/inversió de què es tracta, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament sobrepassin el seu cost
total.
Vuitè.- Autoritzem a l'Ajuntament de Salt a realitzar les oportunes comprovacions, davant les Administracions
competents, per tal de verificar la situació de corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social, en els
termes establerts a la llei general de subvencions.
Així mateix que no s'han percebut subvencions pendents de justificació fora del termini atorgat.

Salt,
Signatura del representant legal:

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT

Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt
Finalitat: deixar constància de la justificació de les subvencions rebudes
Legitimació: compliment d'obligació legal
Destinataris: Ajuntament de Salt
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del
tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt
Trobareu més informació sobre protecció de dades al següent enllaç.
Pl. Lluís Companys, 1 17190 SALT Tel. 972 24 91 91 NIF P-1716400-E www.salt.cat
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