
Àrea de:  

CIF:

Càrrec: 

 CP: Tel.: 

En/Na

Núm. registre d'entrada: 

Població: 

Data resolució d’atorgament: Data signatura conveni: 

El/La Secretari/a o representant, El/La President/a

CERTIFICO: 

Línia d’ajut: 

Títol de l’actuació: 

Cost de l’actuació a realitzar 

(€) :
Import de la subvenció (€): 

, 

wŜǇǊŜǎŜƴŀƴǘκǎŜŎǊŜǘŀǊƛ de l’entitat

Representant:

 Adreça: 

Beneficiari

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT SUBVENCIONS (Convenis)

CERTIFICAT DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

Entitat:

 Que la subvenció obtinguda per part de l'Ajuntament de Banyoles ha estat utilitzada per assolir la finalitat per la
qual va ser sol·licitada.

 Que l’actuació subvencionada s’ha dut a terme d'acord amb les obligacions imposades en el conveni regulador

de la seva concessió.

 Que els justificants, inclosos en la relació de despeses que s'adjunten, tenen una relació directa amb l'objecte de

l’actuació subvencionada i que no han servit per justificar altres subvencions o ajuts.

 Que la despesa de l'actuació ha estat pagada amb fons de l'entitat i que compta amb els documents

acreditatius corresponents.

 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 de Banyoles, als efectes d'un eventual control financer d'aquesta subvenció. Aquesta documentació es
con-servarà per un període no inferior a 4 anys.

 Que l’entitat ha complert amb les obligacions de publicitat i difusió de la col·laboració municipal d’acord amb allò
previst al conveni.

 Que aquesta Entitat està al corrent de pagament respecte l’Ajuntament de Banyoles i està al corrent de les

obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Finalment, s’autoritza a l’Ajuntament de Banyoles a obtenir les corresponents certificacions telemàtiques de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social.
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat amb el del president/a i secretari/a de l’entitat beneficiària.

Activitat/projecte subvencionat/da

El/La Secretari/a o representant,
,          de del



El/La President/a,

Descripció de les activitats realitzades (temporalització, actes realitzats...):

Resultats obtinguts (impacte, incidències...):

MEMÒRIA DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT/PROJECTE

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT SUBVENCIONS

Documents que s’acompanyen:

Memòria de realització de l'actuació

Memòria econòmica de l'actuació

Justificació documental de les activitats subvencionades (relació de factures i documents acreditatius)

,          de                         del



TOTAL FINANÇAMENT 
[2]

 

 

 

 

[2]
L'import total del finançament i l’import total de la despesa de l’actuació ja realitzada han de coincidir.

[1]
Cal que es detallin i quantifiquin.

Finançament de l'activitat:

Import de l’actuació ja realitzada

Cost de l'activitat:

Subvenció atorgada 

Recursos propis

Quotes socis

Aportacions privades
Venda d'entrades

Cost i finançament de l'activitat/projecte

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT SUBVENCIONS
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COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT SUBVENCIONS

Data del 

document o 

període 

nòmina

Proveïdor o Tercer

El/La President/a

[2]
Indicar si són factures, nòmines, butlletins de cotització Seguretat Social, desplaçaments...

[3]
Indicar el número de factura.

[4]
Detallar l’objecte de la factura relacionant-lo amb l’activitat subvencionada.

[5]
Només es pot incloure l’IVA que no sigui deduïble. En cas de nòmina, l’import que s’ha d’indicar és l’import total

meritat (salari net, IRPF i aportació del treballador a la Seguretat Social).
[6]

Indicar imputació parcial de la despesa (< 100 %)

NOTA: En cas que necessiteu més espai per relacionar les despeses, podeu utilitzar l'Annex dels fulls següents

El/La Secretari/a, Vist i plau,

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L'ACTIVITAT

RELACIÓ DE DESPESES

Tipus de 

document 

[2]

NIF o CIF

Objecte de 

les factures

[4]

Import [5] % imputat
      [6]

Import imputat 

[5]

Núm. de 

document 

[3]

Total de la despesa

de de ,

ròssec
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45

Objecte de 

les factures 

[4]

Import [5] % imputat 
       [6]

Total full anterior

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT SUBVENCIONS

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L’ACTIVITAT

Tipus de 

document 

[2]

Núm. de 

document 

[3]

Data del 

document o 

període 

nòmina

Proveïdor o Tercer Import imputat 

[5]
NIF o CIF

ròssec

Núm

RELACIÓ DE DESPESES
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Proveïdor o Tercer

Total full anterior

NIF o CIF
Objecte de les 

factures [4]
Import [5]

Import imputat 

[5]
% imputat 
       [6]

Total de la despesa

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT SUBVENCIONS

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L’ACTIVITAT

 RELACIÓ DE DESPESES

Núm
Tipus de 

document 

[2]

Núm. de 

document 

[3]

Data del 

document o 

període 

nòmina
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