COMPTE JUSTIFICATIU
SUBVENCIONS
Full 1

COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA
Àrea gestora destinatària del Compte Justificatiu:
Data o any de concessió de la subvenció:

Import concedit:

Activitat subvencionada (*):
BENEFICIARI QUE RENDEIX EL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ
Nom entitat o beneficiari:

CIF:

Domicili:

Núm.:

Localitat:

Província:

Telèfon:
Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

Pta.:

Mòbil:

CP:

Correu-e:

Representant:

NIF:

Domicili:

Telèfon:

Aporta la següent documentació de justificació:
1. Memòria d'actuació:
1.1 Memòria d'execució del projecte.
1.2 Publicitat efectuada pel beneficiari sobre el finançament públic del projecte.
2. Memòria econòmica:
2.1 Declaració sobre les fonts de finançament del projecte.
2.2 Relació classificada de les despeses.
2.3 Factures o documents de valor probatori, que s'adjunten a la relació de despeses per un
import total de (1)

0,00 €.

2.4 Imputació de despeses entre les distintes finançadores del projecte (en el cas de
concurrència de subvencions).
2.5 Justificació de les desviacions produïdes en l'execució del projecte.
3. Altres documents:
3.1 Carta de reintegrament en el cas de sobrant de l'import de la subvenció, així com els
interessos, que ascendeixen a (2)

€.

3.2 Pressupostos sol·licitats per a despeses majors de 1.000 € en aplicació de l'art. 31.3 LGS.

SOL·LICITE, amb els tràmits oportuns previs i d'acord amb la documentació presentada, que aproveu el
0,00 €.
Compte Justificatiu de la subvenció concedida, que ascendeix a (1) + (2)=
Sagunt,

EL/LA PRESIDENT/A
Signatura:

(*) Es presentarà un Compte Justificatiu per cada una de les activitats o projectes subvencionats.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT
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Beneficiari:
Activitat subvencionada:

1. MEMÒRIA D'ACTUACIÓ
1.1. Memòria d'execució del projecte o activitat subvencionada

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

1. Finalitat

2. Denominació del programa

3. Col·lectiu d'actuació

4. Termini d'execució del programa

5. Localització territorial del programa

6. Nombre d'usuaris directes

7. Materials utilitzats

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT
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8. Actuacions realitzades

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

9. Resultats obtinguts amb el programa, certificats i valorats

10. Desviacions respecte als objectius previstos

11. Conclusions

12. Altres

Sagunt,

EL/LA PRESIDENT/A
Signatura:

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT
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1.2. Publicitat efectuada pel beneficiari sobre el finançament
Sr./Sra.

, com a beneficiari

o representant de l'entitat

,

DECLARE que la publicitat efectuada del finançament públic del projecte subvencionat per part de
l'Ajuntament de Sagunt (complint les obligacions que corresponen al beneficiari en matèria de publicitat,
segons l'art. 18 de la LGS) ha consistit en:

(marqueu amb una creu la publicitat efectuada pel beneficiari)

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

Documentació gràfica: fotografies, cartells, tríptics, retalls de premsa...:
Falques publicitàries en mitjans de comunicació:
Estampació de camisetes, gorres...:
Col·locació de tanques, cartells a la seu de l'entitat o lloc de realització activitat o esdeveniments:
Altres:
Observacions: si és el cas, indiqueu els motius que han impedit efectuar tal publicitat i si s'adquireix el
compromís d'esmenar-los en relació amb les següents subvencions que puga concedir l'Ajuntament de
Sagunt.

Unes altres observacions:

NOTA: s'ha d'adjuntar la documentació o material que acredite la realització de la publicitat.
Sagunt,

EL/LA PRESIDENT/A
Signatura:

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT
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Beneficiari:
Activitat subvencionada:
Import concedit (A):

2. MEMÒRIA ECONÒMICA
2.1. Acreditació d'unes altres fonts de finançament del projecte
Sr./Sra.

, com a beneficiari

o representant de l'entitat

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

i en relació amb la concessió de la subvenció destinada al finançament del projecte o activitat,
DECLARA:
I. Que l'entitat ha sol·licitat les següents subvencions (procedents de qualsevol administració o ens
públic o privat, nacional o internacional):
Entitat a la qual sol·licità

Finalitat per a la qual se sol·licità

Import sol·licitat

0,00

TOTAL SOL·LICITUD (B)
II.

Li n'han sigut concedides:

Entitat concedent

Finalitat per a la qual se sol·licità

Import concedit

TOTAL SOL·LICITUD (C)

0,00

III.
Que d'acord amb el que disposa l'art. 19.3 LGS (prohibició de benefici), la quantitat
mínima a justificar del projecte ascendeix a l'import resultant de la quantitat subvencionada més
les ajudes concedides (D, ), de manera que, si és el cas, s'ha de reintegrar l'excés de finançament
que es produïsca. D=
TOTAL a justificar (D)= (A) + (C) =

I perquè conste i tinga els efectes consegüents, expedeix la present declaració.
Sagunt,

EL/LA PRESIDENT/A
Signatura:

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT

0,00
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2.2. Relació classificada de les despeses
Sr./Sra.

, com a beneficiari o

representant de l'entitat

,

DECLARE: que les factures o justificants de despesa aportats amb el present Compte Justificatiu de la
Subvenció, i que es relacionen a continuació, es corresponen amb l'aplicació dels fons rebuts a la
finalitat o activitat subvencionada.
RELACIÓ DE FACTURES O JUSTIFICANTS DE DESPESA

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

Núm.
ordre

Núm.
factura

Descripció del concepte de la factura
o justificant de la despesa (nòmines TC1, TC2...)

Import
factura

Data
pagament

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
TOTAL

0,00

1r. S'han d'adjuntar originals de les factures. En cas de necessitar els originals, se'n presentarà còpia juntament amb
l'original per a la corresponent confrontació i estampillat. El beneficiari haurà de figurar obligatòriament com a
destinatari de la factura, i complir la resta de requisits de les factures, RD 1496/2003 de 28 de novembre .
2n. Utilitzeu més fulls si calguera.

Sagunt,

EL/LA PRESIDENT/A
Signatura:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT
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2.4. Relació de justificants de despeses imputades al projecte subvencionat i
distribució entre les entitats finançadores
Finançadora 1: Ajuntament de Sagunt
Finançadora 2:
Finançadora 3:

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

Núm. Núm.
ordre factura

Import
factura

Import imputat
a l'Ajuntament
de Sagunt (1)

Import imputat
Import imputat Total distribuït
a la finançadora 2 a la finançadora 3 entre finanç.
(2)
(3)
T= (1)+(2)+(3)

1

0,00

2
3

0,00
0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00
0,00

12
14

0,00
0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

0,00

13

20

0,00

21

0,00

22

0,00

23

0,00

24

0,00

25

0,00

TOTAL general

0,00

0,00

0,00

0,00

1r. L'ordre de les factures ha de coincidir amb l'apartat 2.2. Relació classificada de les despeses (full 6).
2n. L'import de la factura ha de coincidir amb el total distribuït entre les finançadores.
3r. Utilitzeu més fulls si calguera.

Sagunt,

EL/LA PRESIDENT/A
Signatura:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT

0,00

COMPTE JUSTIFICATIU
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El present document té com a objectiu deixar constància de les desviacions esdevingudes en l'execució
del projecte respecte al pressupost acceptat en la sol·licitud.
Descripció
despesa

Import en el
projecte (1)

Import
justificat (2)

Desviació
(1)-(2)

Justificació de la causa de la
desviació

0,00

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

1r. En la descripció de la despesa, cal assenyalar la partida de despesa detallada en el projecte presentat.
2n. Ompliu totes les files que calguen (una per desviació).
3r. Si calguera, annexeu un full a part amb la justificació de les desviacions.

Entitat beneficiària o representant legal:

Sagunt,

EL/LA PRESIDENT/A
Signatura:

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT

COMPTE JUSTIFICATIU
SUBVENCIONS
Instruccions per a omplir l'imprés sobre la subvenció
Nom del beneficiari
Activitat subvencionada
Import concedit

Full 9

Indiqueu nom i cognoms del beneficiari o raó social de l'entitat beneficiària de
la subvenció.
Indiqueu nom de l'activitat o projecte objecte de la subvenció concedida.
Indiqueu l'import total de la subvenció concedida per a l'activitat que ha
subvencionat l'Ajuntament de Sagunt.

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

Data o any de concessió de Indiqueu la data de l'acord municipal pel qual es concedeix la subvenció i
la subvenció
consta en la notificació de tal acord remesa al beneficiari o publicada en la
web municipal.
Representant legal de
l'entitat

Indiqueu nom i cognoms del representant de l'entitat que actua en el seu
om.

Núm. ordre (fulls 6 i 7)

El número d'ordre és assignat per l'Ajuntament de Sagunt segons la relació de
les factures o justificants de despeses presentats pel beneficiari. No han
d'agrupar-se en cap cas justificants de depeses.

Núm. factura o justificant
de despesa (fulls 6 i 7)

Indiqueu el número assenyalat en la factura, és assignat pel proveïdor o
prestador del servei, en un altre cas indiqueu la referència que conste en el
justificant.

Requisits de les factures

El beneficiari haurà de figurar obligatòriament com a destinatari de la
factura, i complir la resta de requisits de les factures establits en el Reial
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.

Descripció del concepte de Indiqueu el concepte detallat en cada factura o justificant de despesa, és una
la factura o justificant de breu descripció de les despeses contemplades en tal factura. No han
d'agrupar-se els justificants en la relació de despeses.
la despesa (full 6)
Import factura (fulls 6 i 7)

Indiqueu l'import total de cada factura (IVA inclòs) o justificant acreditatiu de
la despesa imputada.

Data pagament (full 6)

Indiqueu la data en què pagà la factura. Només es considerarà despesa
realitzada, i per tant subvencionable, la que ha sigut efectivament pagada
anteriorment a la finalització del termini de justificació. Els pagaments han
de realitzar-se per transferència bancària d'acord amb els límits que
establisquen les bases reguladores de la subvenció. El beneficiari ha de
conservar els justificants acreditatius de la realització del pagament material
al proveïdor, que si és el cas podran ser requerits per l'Administració.

Import imputat a
l'Ajuntament de Sagunt
(full 7)

És l'import de subvenció que s'assigna, totalment o parcialment, a
l'Ajuntament de Sagunt com a finançadora de l'activitat subvencionada.

Import imputat a les
finançadores 2, 3...
(full 7)

Import imputat a unes altres finançadores és la part de la depesa, parcial o
total, que s'hi assigna per al còmput global de distribució de la despesa a
l'efecte d'acreditar que no hi ha un excés de finançament de l'activitat.

Atenció: no deixeu cap camp en blanc. Totes les dades són imprescindibles per a una correcta
justificació.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT

