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Instància compte justificatiu de subvencions
El sotasignant formula instància adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Llançà, en els següents termes:
REPRESENTANT
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

ENTITAT O ASSOCIACIÓ
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

COMUNICACIÓ TELEMÀTICA (Obligatòria per persones jurídiques, professionals i comunitats de propietaris)
Vull rebre comunicacions per correu electrònic

Sí
No

Indicar adreça de correu electrònic

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
EXERCICI

NÚMERO EXPEDIENT

IMPORT CONCEDIT
FINALITAT I CONCEPTE
SUBVENCIONAT
DECLARACIÓ
La persona signant DECLARA:
Primer.- Que s’han realitzat/executat les activitats derivades de l’objecte subvencionat amb el grau de compliment,
resultat i incidències que es detallen a continuació:
Memòria i/o resum i grau de compliment, juntament amb els resultats de l’objecte subvencionat:
(si s’escau, s’adjunta document de memòria).

Segon.- Que la subvenció ha servit per a realitzar l’activitat per la qual es va concedir.
Tercer.- Que el cost de l’actuació subvencionada ha estat de
.- euros d’acord amb la certificació de
finançament que s’adjunta.
L’import de la subvenció no podrà excedir el 50% del cost de l’activitat, segons disposa l’Ordenança de subvencions
de l’Ajuntament, aprovada pel Ple de la corporació el 01/10/2008. En el cas contrari, la subvenció es minorarà de
forma automàtica, en funció dels justificants correctament presentats.

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o
quins drets voleu exercir.
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Quart.- Que no s’ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta, que sumats a l’ajut
de l’Ajuntament sobrepassi el seu cost total, tal i com s’acredita en el punt anterior.
Cinquè.- Que ens comprometem a comunicar a l’Ajuntament de Llançà qualsevol modificació que es produeixi respecte a les dades que consten a la present declaració i al certificat de finançament que s’adjunta, que suposin un
augment de les subvencions rebudes o una disminució de les despeses incloses al cost de l’actuació.
Sisè.- Que complim els deures com a beneficiaris de subvencions establerts a l’Ordenança de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà, aprovada ple Ple de la corporació en data 101/10/2008, en el seu apartat 8.b).
Setè.- S’adjunten a aquest compte justificatiu.
La certificació de finançament segons el model normalitzat, degudament formalitzada.
Els rebuts de les nòmines de personal (si s’ha omplert l’apartat I de la certificació de finançament).
Els rebuts de nòmines del personal hauran d’estar confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994,
i s’hauran de presentar els butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat Social TC1 i TC2, respectivament.
Les factures originals de les despeses generades per l’activitat. (si s’ha omplert l’apartat II de la certificació de
finançament).
Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts per RD 1496/2003, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
He llegit tots els punts i els dono per correctes.

Llançà,		

de		

de 20

Signatura

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o
quins drets voleu exercir.
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CERTIFICACIÓ DE PAGAMENT
La persona signant CERTIFICA que les despeses que es relacionen a continuació s’han aplicat a l’activitat esmentada en el compte justificatiu.
1. DESPESES DE PERSONAL
Nom i cognom de treballador

Categoria laboral

Període

Import brut

% dedicació del projecte

Import justificat

TOTAL
2. DESPESES DE COMPRES I SERVEIS
Núm.
just.

Proveïdor

NIF/CIF

Núm.
Factura

Data
Factura

Concepte

Cost
Total

%Imputat

1
2
3
4
5
TOTAL
I perquè així consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau del Secretari
Llançà,		

de		

de 20

Signatura

Nom i cognoms
Càrrec
Entitat o associació

Import
imputat

