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1. Dades de l’activitat subvencionada
Regidoria/Servei Gestor
Import de la subvenció concedida
Activitat subvencionada
Pressupost total en la sol·licitud
Cost real de l’activitat

2. Dades del/de la beneficiari/ària
Nom o raó social
CIF/NIF
Domicili
Nom i cognoms de qui subscriu
NIF
Càrrec amb el què actua

3. Documents que integren el present compte justificatiu
Memòria de l’actuació (ANNEX A).
Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada comprensiva de:
Relació de despeses corresponents a l’activitat subvencionada (ANNEX B).
Factures o altres documents equivalents en original o còpia compulsada així com documents acreditatius del seu efectiu
pagament.
Si s’escau, indicació dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats a la relació.
Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació d’import i procedència, o declaració de la seva
inexistència (ANNEX C).
Si s’escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l’art. 31.3 de la Llei General de Subvencions.
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Certificats de les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, en el cas que l’import de la subvenció sigui superior a 10.000
euros.
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El/La sotasignat 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 realitzada amb compliment de totes les obligacions imposades en els instruments reguladors de la seva
concessió.



Que els justificants (o els percentatges imputats a l’activitat subvencionada), inclosos en la relació de despeses
adjunta, 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.



Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament d’Esparreguera, conjuntament amb
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 d’Esparreguera, i seran conservats per un període no inferior a 6 anys.

Esparreguera,

de

altres fonts

de 20

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant legal de l’entitat

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
Les dades personals seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament d’Esparreguera, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de
seguretat necessàries, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. Accepta expressament, via
correu postal o electrònic, SMS/IM o Xarxa social rebre informació de l’Ajuntament d’Esparreguera relativa a les funcions que li són pròpies,
o no accepta .
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’OAC, a la Plaça de
l’Ajuntament, 1 – 08292 Esparreguera.

