JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS
EXERCICI 2018
SOL·LICITUD COBRAMENT SUBVENCIÓ ANY 2018

ENTITAT BENEFICIÀRIA

NIF
ADREÇA ENTITAT
CORREU ELECTRÒNIC

PERSONA QUE ACTUA EN REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT
NOM I COGNOMS
DNI
EN QUALITAT DE

PRESIDENT/A
SECRETARI/A

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS
ADREÇA ELECTRÒNICA

TELÈFON MÒBIL

SUBVENCIÓ ATORGADA
NOM PROJECTE
IMPORT SUBVENCIÓ
IMPORT JUSTIFICAT
LÍNIA SUBVENCIÓ

CULTURA I DE FESTES, JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ESPORTS
EDUCACIÓ
COOPERACIÓ

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
OBLIGATÒRIA

MEMÒRIA DE L'ACTUACIÓ
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (DOCUMENT ANNEX 1)
RELACIÓ DE DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE LA DESPESA (DOCUMENT
ANNEX 2)
FACTURES ORIGINALS
DOCUMENTACIÓ I PROPAGANDA IMPRESA DE LES ACTIVITATS
SUBVENCIONADES

PAUTES PER A LA MEMÒRIA TÈCNICA/JUSTIFICATIVA I ECONÒMICA DE L'ACTIVITAT /PROJECTE
La memòria constarà dels següents punts:
1.- Dades bàsiques (nom de l’Entitat, NIF, persona responsable del projecte...)
2.- Nom i resum del projecte a subvencionar (nom del projecte i breu descripció de l’activitat realitzada)
3.- Període d’execució (data d’inici i de finalització)
4.- Destinataris del projecte
5.- Activitats realitzades (descripció de l'activitat, finalitat de l'activitat i calendari)
6.- Avaluació general del projecte i conclusions (nivell de satisfacció, indicadors d'avaluació, grau d’acompliment de
les activitats i reflexions generals al voltant del projecte)
7.- Memòria econòmica : Ha d’incloure els següents documents:
Annex I: Pressupost liquidat /executat
Annex 2: Relació documents justificatius
8.- Un exemplar de la documentació i propaganda escrita gràfica relativa a l'activitat subvencionada, que contingui
la llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament. Aquests exemplars poden presentar-se en format CD. Quan la difusió
s'hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals s'haurà de fer constar a la memòria de l'activitat.
DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE LES DESPESES DE LA SUBVENCIÓ:
1.- Les factures que justifiquin la subvenció concedida hauran de ser originals, amb data de l’any en què s’atorgui la
subvenció, anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció i fer referència a les despeses generades per
l’activitat objecte de la subvenció. També hauran de reunir els requisits exigits per les lleis i els reglaments que
regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l’expeditor i del
destinatari, NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i data de l’emissió, l’import de l’IVA i de l’IRPF en
el supòsit de professionals).
2.- Les despeses de personal consistiran en:
a.- Rebuts de nòmina, emplenats d’acord amb l’O.M. 27-12-94 (Nom, cognoms i NIF del treballador, categoria
professional, núm. d’afiliació a la Seguretat Social, antiguitat, conceptes retribuïts, firma del treballador, firma i segell
de l’empresa, etc).
b.- Butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat Social (TCI, TC2)
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que:
- Les dades incloses en aquest formulari i els documents adjunts són certes.
- S'han realitzat les activitats derivades de l'activitat/projecte subvencionat, amb el grau de compliment, resultat i incidències que es
detallen a la memòria adjunta.
- Que l'import de la subvenció s'ha destinat íntegrament a finançar l'activitat/projecte per la qual va ser concedida, i s'han complert totes les
obligacions derivades de la seva concessió.
- Que els justificants inclosos en la relació de despeses, o la part de la despesa imputable a l'activitat/projecte subvencionada, no s'ha fet
servir ni es farà servir per cap altra subvenció.
-Que la quantia de l'aportació feta per l'Ajuntament d'Artés, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l'activitat/
projecte que consten a la relació d'ingressos, no supera el cost total de la mateixa.

Lloc i Data

Signatura

Informació sobre el tractament de les seves dades personals:
D'acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals seran incloses als fitxers
informatitzats titularitat de l'Ajuntament d'Artés, i que la finalitat del seu tractament es el registre dels documents i la seva tramitació. Així mateix, s'informa de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la legislació vigent.

31 DE GENER DE 2019: DATA LÍMIT PER A LA PRESENTACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS
CORRESPONENTS A LES SUBVENCIONS DE L'EXERCICI 2018 (APROVADES PEL PLE DE
LA CORPORACIÓ DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2018)

