
  Ajuntament de Calafell 
  Àrea de Serveis Interns 
 

 

Documentació justificativa de subvencions       

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT 

1. DADES DE L’ACTITIVAT SUBVENCIONADA  
Codi convocatòria  Import justificat: 
Activitat subvencionadada  
Cost total de l’activitat  Import de la subvenció 
Regidoria/Servei concedent  

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA 
Nom o raó social:  CIF: 
Nom i cognoms signant:  DNI: 
Càrrec amb el què actua PRESIDENT  
 

DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT: 

� Memòria de l’actuació (ANNEX A). 
� Memòria econòmica de l’activitat (ANNEX B). 
� Factures o altres documents equivalents en original o còpia compulsada. 
� Relació de despeses o inversions corresponents a la subvenció concedida (ANNEX C). 
� Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació 

d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència (ANNEX D). 
� Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i de 

compliment de l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions (ANNEX E). 

El/La sotasignant declara sota la seva responsabilitat: 

Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per a la qual 
fou concedida, la qual ha estat reaitzada amb compliment de totes les obligacions 
imposades en els instruments reguladors de la seva concessió. 
Que els justificants inclosos en la relació de despeses (o els percentatges imputats a 
l’activitat subvencionada) no s’han fet servir ni es faran servir per a justificar cap altre 
subvenció. 
Que  en  els  imports  dels  justificants  consignats  en  la  relació  de  despeses adjunta no 
s’ha inclòs l’IVA deduïble per l’entitat. 
Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament de Calafell, conjuntament amb   
altres fonts específiques de finançament de l’actuació, no supera el cost total de la 
mateixa. 
Que els documents originals que justifiquen la realització i el cost de l’activitat, es troben 
arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Calafell, i seran conservats per un període no 
inferior a 6 anys. 
 
Calafell,           de                               de 2018 

 

  

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant i segell de l’entitat 
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ANNEX A            

MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ 

1. DADES DE L’ACTIVITAT  
Activitat subvencionada 
 
 
 
 

 

 

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA 
Raó Social  
Nom i cognom 
de qui subscriu 

 Càrrec  

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONCLUSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calafell,                de                               de 2018 

 

 

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant i segell de l’entitat 
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ANNEX B            

Aquesta entitat aporta la documentació complementària dels apartats a) b) segons l’art. 
25 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell 

a) Un exemplar de tota la propaganda o documentació escrita o gràfica relativa a 
l’activitat subvencionada. 

 
ADJUNTEU EXEMPLARS 
 

 

b) Un balanç econòmic de l’activitat subvencionada, amb detall d’ingressos i 
despeses, incloent les diverses fonts de finançament rebudes. 

DESPESES  INGRESSOS 
CONCEPTE IMPORT CONCEPTE IMPORT 
  Subvenció Ajuntament  
  Altres subvencions  
  Altres ingressos  
  Recursos  propis  
  Altres  
TOTAL  TOTAL  
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ANNEX C DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA SUBVENCIÓ     

RELACIÓ DE DESPESES 

 

Nom i cognoms 
de qui subscriu 

 Càrrec  DNI 

Nom entitat 
beneficiari/ària 

 CIF 

Pressupost total 
de l’activitat  

€ Subvenció 
concedida 

€ Import 
justificat 

€ 

 

Data factura Creditor NIF/CIF Concepte Import * 
     
     
     
     
     
     
     
TOTAL  
 

*  Només es podrà incloure l’IVA que no sigui recuperable o compensable. 

 

Calafell ,          de                                        de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant i segell de l’entitat 
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ANNEX D             

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS 

Nom i cognoms 
de qui subscriu 

 Càrrec  DNI 

Nom entitat 
beneficiari/ària 

 CIF 

Pressupost total 
de l’activitat  

€ Subvenció 
concedida 

€ Import 
justificat 

€ 

 

ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS REBUDES AMB LA MATEIXA FINALITAT 

Concedent NIF/CIF Import 
   
   
   
   
TOTAL  
 

DECLARACIÓ D’INEXISTÈNCIA D’ALTRES INGRESSOS 

El/La sotasignant declara que no li ha estat concedida cap subvenció pública o privada, ni 
tampoc ha rebut cap ingrés de qualsevol naturalesa, amb la finalitat de finançat totalment 
o parcialment la mateixa activitat que ha estat objecte de subvenció per part de 
l’Ajuntament de Calafell (Si no es consignen altres ingressos s’entendrà signada la 
declaració de la seva inexistència). 

 

Calafell,               de                          de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant i segell de l’entitat 
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ANNEX E            

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL I DE COMPLIMENT DE L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, GENERAL DE 
SUBVENCIONS. 

 

Calafell, a                   de/d’                                  de 2018  

 

En/Na                                       , amb DNI                     , actuant com a President/a de 
l’entitat                                   , amb domicili a Calfell, carrer                             núm.        i 
CIF. 

DECLARO sota la meva responsabilitat que l’entitat que represento: 

Es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social. 

No es troba en cap circumstància prevista a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, en el sentit de no haver estat objecte de cap resolució 
ferma de caràcter sancionador o bé d’haver-ne estat objecte i haver prescrit la sanció. 

I perquè consti, signo la present declaració en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 

Signat  


