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COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT PER A ENTITATS I PARTICULARS 

DE REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ PER A SUBVENCIONS DIRECTES  

 

DECLARACIÓ DE REALITZACIÓ D’ACTUACIÓ PER A SUBVENCIONS 

DIRECTES 

 

Beneficiari 

 

Persona física: DNI: 

Entitat: NIF: 

Representant: Càrrec: 

Persona de contacte: e-mail: 

Adreça: CP: 

Població: Telèfon: 

Actuació subvencionada 

Títol de l’actuació: 

Codi de l’expedient: 

Resolució d’atorgament: 

Cost de l’actuació a realitzar: 

Import de la subvenció atorgada: 

 

En/Na _________________________________________________________________, com a 

_____________________________________________________________________________ 

 

FAIG CONSTAR: 

 Que havent-se obtingut per part d’aquesta entitat la subvenció que es detalla anteriorment 

aqueta ha estat acceptada i l’actuació subvencionada s’ha realitzat amb compliment de totes 

les obligacions imposades en l’instrument regulador de la seva concessió. 

Que els justificants, inclosos en la relació de despeses adjunta (o els percentatges imputats a 

l’activitat subvencionada) tenen una relació directa amb l’objecte de l’actuació subvencionada. 

Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses adjunta no s’ha inclòs 

l’IVA deduïble. 

 Que tots els documents originals que consten a la relació de despeses adjunta, es troben 

arxivats i a disposició de l’Ajuntament d’Alcoletge, i seran conservats per un per un període no 

inferior a 6 anys. 

Que aquesta entitat/persona  física no té cap obligació econòmica pendent de pagament 

respecte l’Ajuntament d’Alcoletge i està al corrent de les obligacions tributàries i d la Seguretat 

Social. 

Finalment s’autoritza a l’Ajuntament d’Alcoletge a obtenir les corresponents certificacions 

telemàtiques de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la 

Seguretat Social.  

Alcoletge, a ______ de ___________________de 202__ 

El /La _________________________________________ 
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COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT PER A ENTITATS I PARTICULARS 

DE REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ PER A SUBVENCIONS DIRECTES  

 

MEMÒRIA DE REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ PER A SUBVENCIONS 

DIRECTES 

 

Beneficiari 

Persona física: DNI: 

Entitat: NIF: 

Representant: Càrrec: 

 Actuació subvencionada 

Títol de l’actuació: 

Codi de l’expedient: 

Resolució d’atorgament: 

Cost de l’actuació a realitzar: 

Import de la subvenció atorgada: 

Descripció de les activitats realitzades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats obtinguts (impacte, incidència en l’àmbit d’actuació...) 

 

 

 

 

 

 

 

Alcoletge, _____de _____________________de 202___ 
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El/La_________________________ 

Beneficiari 

Persona física: DNI: 

Entitat: NIF: 

Representant: Càrrec: 

 Actuació subvencionada 

Títol de l’actuació: 

Codi de l’expedient: 

Resolució d’atorgament: 

Cost de l’actuació a realitzar: 

Import de la subvenció atorgada: 

 

 

 

Cost i finançament de l’actuació 

 

Cost de l’actuació 

Cost de l’actuació un cop ha estat  realitzada   € 

 

 

Finançament de l’actuació 

Subvenció demanada:                                € 

Fons propis                                € 

Altres ajudes o subvencions:                                   

 € 

 € 

 € 

Ingressos que genera l’actuació € 

Altres aportacions: € 

TOTAL FINANÇAMENT:  
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COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT PER A ENTITATS I PARTICULARS DE REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ PER A 

SUBVENCIONS DIRECTES  

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ PER A SUBVENCIONS DIRECTES 

RELACIÓ DE DESPESES 

Núm 

ordre 

Tipus 

document 

Núm. 

document 

Data 

document o 

período 

nómina 

 

Proveidor/Tercer  

NIF Objecte de les factures Import % 

imputat 

Import 

Imputat 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    TOTAL DESPESA      



 

6 

 

Als efectes de donar compliment a la base 8 de les Bases Generals Reguladores de l’atorgament 

de subvencions de l’Ajuntament d’Alcoletge, 

DECLARO: (marcar obligatòriament una de les tres opcions) 

 Que l’import de l’actuació ja realitzada indicat en el quadre del cost i finançament de 

l’actuació realitzada que s’acompanya és menor al pressupost de l’acord d’atorgament, 

per la qual cosa demano autoritzeu la seva modificació mantenint l’import de la 

subvenció atorgada.  

 Que l’import de l’actuació ja realitzada indicat en el quadre del cost i finançament de 

l’actuació realitzada que s’acompanya és menor al pressupost de l’acord d’atorgament, 

per la qual cosa demano autoritzeu la seva modificació reajustant l’import de la 

subvenció atorgada d’acord amb el que s’indica en el quadre de finançament de 

l’actuació, alhora que accepteu la renúncia a la part corresponent de l’import de la 

subvenció no justificada. 

 Que l’import de la despesa subvencionada que s’ha justificat en el quadre del cost i 

finançament  de l’actuació que s’acompanya és igual o superior al que es determina en 

l’acord d’atorgament, per la qual cosa demano tingueu a bé abonar l’import de la 

subvenció atorgada.  

Només en el cas de reajustament de l’import de la subvenció per excés de finançament: 

 

 Que l’import d’aquesta subvenció conjuntament amb els altres ajuts excedeix el 

percentatge màxim de subvenció o el mínim de fons propis que es preveu a la resolució 

d’atorgament, per la qual cosa demano autoritzeu la seva modificació reajustant 

l’import de la subvenció atorgada d’acord amb el que s’indica en el quadre de 

finançament de l’actuació, alhora que accepteu la renúncia a la part corresponent de 

l’import de la subvenció no justificada. 

 

Alcoletge, ________de _______________________de 202____ 

El/La __________________________ 

 


