Ajuntament de Llers

COMPTE JUSTIFICATIU
1-. Dades d’identificació de l’entitat o associació / Persona física
Nom de l’entitat o associació / Persona física
NIF/CIF:
Adreça:
Codi postal:
Correu-e:
Telefon:

Municipi:
Fax:

2-. Dades d’identificació de la persona signant de la declaració
Nom i cognoms:
NIF:
Càrrec a l’entitat o associació:
3-. Dades d’identificació de la persona de contacte
Nom i cognoms:
NIF:
Telèfon:

Correu-e:

4-. Dades d’identificació de l’expedient
Exercici:
Import concedit:
Concepte subvencionat

Centre gestor de la subvenció:

5-. Declaració
La persona signant DECLARA:
Primer. Que s’han realitzat/executat les activitats derivades de l’objecte
subvencionat amb el grau de compliment, resultat i incidències que es detallen a
continuació, d’acord amb la memòria següent:

Segon. que la subvenció ha servit per realitzar l’activitat per a la qual es va concedir
Tercer. Que el cost de l’actuació subvencionada ha estat de
amb la certificació de finançament que s’adjunta.

d’acord
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Que el resum de les despeses presentades és el següent:
DESPESES

IMPORT
Pressupost presentat

IMPORT JUSTIFICAT

PERSONAL
COMPRES I SERVEIS
SUBTOTAL DESPESES
DESPESES
INDIRECTES
(màxim del 13% sobre el
subtotal anterior)

TOTAL DESPESES
Que els ingressos obtinguts ha estat els següents:
INGRESSOS

IMPORT
Pressupost presentat

IMPORT JUSTIFICAT

INGRESSOS PROPIS
PATROCINIS PRIVATS
SUBVENCIONS
PÚBLIQUES
Ajuntament de Llers

TOTAL INGRESSOS
Quart: Que no s’ha dipositat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat
que es tracta, que sumats a l’ajut de l’Ajuntament sobrepassi els seu cost total, tal
com s’acredita al punt anterior.
Cinquè: què ens comprometem a comunicar a l’Ajuntament de Llers qualsevol
modificació que es produeixi respecte a les dades que consten a la present declaració
i al certificat de finançament que s’adjunta, que suposin un augment de les
subvencions rebudes o una disminució de les despeses incloses al cost de l’actuació.
Sisè: S’adjunten a aquest compte justificatiu:
La certificació de finançament segons model normalitzat, degudament
omplerta.
Els rebuts de les nòmines de personal. (Si s’ha omplert l’apartat I de la
certificació de finançament).
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Els rebuts de nòmines del personal hauran d’estar confeccionats d’acord amb l’ordre
27 de desembre de 1994, i s’hauran de presentar els butlletins acreditatius de
cotització a la Seguretat Social TC1 i TC2, respectivament.
Les factures originals o fotocòpia compulsada de les despeses generades per
l’activitat. (Si s’ha omplert l’apartat II de la certificació de finançament).
Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar a als requisits establerts pel
RD1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament regulador de les
obligacions de facturació.
Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500,
00 €. (En cas d’haver-n’hi)
El càlcul i la justificació de la imputació de despeses indirectes (Si s’ha
omplert l’apartat corresponent)
Certificació positiva de trobar-se al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social. (Només en el cas de subvencions superiors a 3.000, 00 €).

NOTES EXPLICATIVES:
A les despeses de l’activitat, es podrà imputar fins a un 13% del total de les despeses
presentades en concepte de costos indirectes, sempre i quan s’adjunti el càlcul i
justificació de la seva imputació.

He llegit tots els punts i els dono per correctes
Llers,

de

de

Signatura
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Certificació de finançament
La persona signant CERTIFICA:
a) Que les despeses que es relacionen a continuació s’han aplicat a l’activitat esmentada en el compte justificatiu:
I)

DESPESES DE PERSONAL

Nom i cognoms del
treballador

Categoria laboral

Període

Import brut

% dedicació al projecte

Import justificat

TOTAL

II)
Núm.
Justif.

DESPESES DE COMPRES I SERVEIS
Proveïdor

NIF/CIF

Núm. Factura

Data Factura

Concepte

Import factura

TOTAL
Despesa
Justificada
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% imputat
a la
subvenció

Import imputat
a la subvenció
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b) Que el resum de compres i serveis que es detallen a l’apartat anterior, és el següent:
(Aquest apartat ha de poder ser comparable amb les dades que consten en el pressupost presentat anteriorment)
DESPESES
COMPRES I SERVEIS
(Fer constar detall per conceptes)

IMPORT

TOTAL Despesa Justificada
APARTAT II) DESP. COMPRES I SERVEIS

NOTA 1: Es poden afegir o eliminar les files que calguin en cadascun dels apartats, excepte la primera i l’última.
NOTA 2: No es pot eliminar cap columna.
I perquè així consti, lliuro aquest certificat.
Llers, ____ d__________________________de 20___
Signatura

Nom i cognoms:
Càrrec:
Entitat o Associació
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