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MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ

ANY Seleccioneu

1. Entitat
Nom de l’entitat

Document identificatiu: CIF

Domicili (a l’efecte de notificació)

Núm.

Escala

Població

Codi postal

Província

Telèfon

Fax

Pis

Correu electrònic

Web

Núm. de registre Generalitat Catalunya

Nom de qui presideix l’entitat

Núm. registre local d’entitats

2. Persona
Nom i cognoms

Document identificatiu: DNI / CIF

Càrrec que ocupa a l’entitat

Telèfon

3. Dades del projecte
Nom del projecte

Cost total del projecte (€)

Import de la subvenció (€)
Import justificat (€)
0

Departament destinatari i àmbit al qual es presenta
Promoció Associativa Seleccioneu àmbit
Esports
Educació, Infància i Família
Acció Social i Igualtat
Sanitat
Joventut
Cooperació
Gent Gran
Medi Ambient
Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Exemplar per a l’Ajuntament

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del qual és responsable l’Ajuntament
de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per
la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: camí del Mig,
número 9 de Sant Joan Despí o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.
Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta
entitat.
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ANY Seleccioneu

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ
4. Relació de documentació que es presenta:
Memòria de l’activitat (Annex A)
Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada que comprèn:
Relació de despeses corresponents a la subvenció atorgades (Annex B).

Factures originals o còpies compulsades i autentificades, amb la signatura del representant i segell de
l’entitat amb justificant de pagament. Les factures han d’anar amb el mateix ordre de l’Annex B amb les
corresponents còpies.
En el cas que es justifiqui la subvenció amb despeses de personal:
Personal contractat:
Nòmines originals o còpies compulsades i autentificades, amb la signatura del representant i segell de
l’entitat amb justificant de pagament.
Originals amb les corresponents còpies dels documents de cotització a la Seguretat Social, models
TC1 i TC2, acompanyats de la corresponent acreditació de pagament.
Originals amb les corresponents còpies dels documents justificatius de la liquidació de l’IRPF
efectuada, acompanyats de la corresponent acreditació de pagament.
Professionals externs amb retenció d’IRPF:
Originals amb les corresponents còpies dels documents justificatius de la liquidació de l’IRPF
efectuada, acompanyats de la corresponent acreditació de pagament.
Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació d’import i procedència, o
declaració de la seva inexistència (Annec C).
Certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o declaració responsable,
en els supòsits previstos en l’article 24 RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de Llei general de
subvencions (Annex D).
Si s’escau, indicació dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats a la relació.
Si s’escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l’art. 31.3 de la Llei general de subvencions.

Signatura beneficiari/ària o representant

Segell de l’entitat
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ANY Seleccioneu

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ
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ANNEX A
ANY Seleccioneu

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ
1. DADES DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Nom del projecte
Departament destinatari
Educació, Infància i Família

Import justificat (€)
0
Cost total del projecte (€)

Import de la subvenció (€)

2. DADES DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA
Nom de l’entitat

Document identificatiu: CIF

Domicili (a efectes de notificació)

Núm.

Nom i cognoms de qui subscriu

Document identificatiu: DNI / CIF

Càrrec que ocupa a l’entitat

Telèfon

Escala

Pis

3. BENEFICIARIS
Col·lectiu i nombre de persones
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MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ

ANY Seleccioneu

4. OBJECTIUS
Explicar el grau d’assoliment dels objectius plantejats a la sol·licitud

5. ACTIVITATS DESENVOLUPADES I/O LLISTA DE MATERIALS ADQUIRITS
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MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ

ANY Seleccioneu

6. CRONOGRAMA / CALENDARI D’ACTIVITATS

7. RESULTATS OBTINGUTS
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MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ

ANY Seleccioneu

8. RECURSOS EMPRATS
Materials i/o personal. Adjuntar còpia de materials

9. BREU DESCRIPCIÓ DE COM LES FAMÍLIES HAN ESTAT INFORMADES DE LA SUBVENCIÓ, I DE
QUE FORMA ELS REPERCUTEIX
Adjuntar documents informatius
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ANY Seleccioneu

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ
10. CONCLUSIONS, VALORACIÓ FINAL I OBSERVACIONS

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 realitzada amb compliment de totes les obligacions imposades en els instruments reguladors de la seva
concessió.
− 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 de Sant Joan Despí, conjuntament amb altres fonts
específiques de finançament de l’actuació, no en supera el cost total.
− Que els documents originals que justifiquen la realització i el cost de l’activitat, es troben arxivats i a disposició
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, i seran conservats per un període no inferior a 6 anys.
- Que l’import de les factures imputat per a la present justificació de la subvenció no s’utilitzarà per justificar cap
altra subvenció, impossibilitant, d’aquesta forma, la concurrència de subvencions; això en compliment del que
disposa l’article 30.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Sant Joan Despí,

de/d’

Signatura beneficiari/ària o representant

de 20

.

Segell de l’entitat
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ANNEX B: Despeses d’activitats
MEMÒRIA
JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ
SOL·LICITUD
DE SUBVENCIÓ
PER AL PROJECTE

ANY Seleccioneu

Nom de l’entitat

Departament destinatari

Document identificatiu: CIF

Educació, Infància i Família
Nom i cognoms de qui subscriu

Càrrec que ocupa a l’entitat

Nom del projecte

Cost total del projecte (€)

Document identificatiu: DNI / CIF
Import de la subvenció (€)

Import justificat (€)
0

RELACIÓ DE DESPESES JUSTIFICADES: DESPESES D’ACTIVITATS
Núm. Data factura
d’ordre o nòmina

NIF

Proveïdor activitat

Concepte

Data
pagament

Import €
(*1)

% imputat
(* 2)

Import
imputat
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Signatura beneficiari/ària o representant

(*1) Només es pot incloure l’IVA que no sigui recuperable o compensable
(*2) És obligatori omplir aquesta columna de % imputat

Sant Joan Despí,

de/d’

de 20

Segell de l’entitat
.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ · Camí del Mig, 9 · 08970 Sant Joan Despí · NIF P0821600D · Telèfon: 93 480 60 00 · ajuntament@sjdespi.cat

9

ANNEX C: Relació d’ingressos rebuts
MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ

ANY Seleccioneu

Nom de l’entitat

Document identificatiu: CIF

Departament destinatari
Educació, Infància i Família

Cost total del projecte (€)

Nom i cognoms de qui subscriu
Càrrec que ocupa a l’entitat

Document identificatiu: CIF
Nom del projecte

Import de la subvenció (€)
Import justificat (€)
0

INGRESSOS O SUBVENCIONS REBUDES AMB LA MATEIXA FINALITAT *
Subvencions

Nom del projecte

NIF

Import €

Ajuntament de Sant Joan Despí
Diputació
Generalitat
Altres ajuntaments:
Altres institucions:
SUBTOTAL 0,00 €
Import €

Ingressos propis
Quotes
Campanyes
Col·laboracions i/o espònsors

SUBTOTAL 0,00 €

* Heu d’emplenar aquest annex tenint en compte les dades reals
en la data en què presenteu aquesta justificació.

TOTAL 0,00 €

DECLARACIÓ D’INEXISTÈNCIA D’ALTRES INGRESSOS
El/La sotasignat/da 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 finançar en tot o en part la mateixa activitat que ha estat objecte
de subvenció per part de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (si no es consignen altres ingressos, s’entendrà
signada la declaració de la seva inexistència).
Sant Joan Despí,

de/d’

Signatura beneficiari/ària o representant

de 20

.
Segell de l’entitat
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ANNEX D
MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ

ANY Seleccioneu

Nom de l’entitat

Document identificatiu: CIF

Departament destinatari
Educació, Infància i Família

Cost total del projecte (€)

Nom i cognoms de qui subscriu
Càrrec que ocupa a l’entitat

Document identificatiu: CIF
Nom del projecte

Import de la subvenció (€)
Import justificat (€)
0

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL
DECLARA sota la seva responsabilitat que l’entitat a la qual representa (empleneu les lletres A o B o C)
A. No està obligada a la presentació de:
Certificat positiu de l’Agència Tributària, ja que l’entitat compleix tots els requisits següents:
- No exerceix activitat subjecta a l’IAE
- No està obligada a la presentació de declaració de l’Impost de Societats
- No està obligada a la presentació periòdica de l’IVA
- No ha efectuat, en els 12 mesos anteriors a aquesta data, retencions per IRPF a professionals
Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, ja que l’entitat compleix els requisits següents:
- No té treballadors/res
- No està inscrita al règim de la Seguretat Social
B. Es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que aquesta declaració
substitueix la presentació dels corresponents certificats acreditatius atès que: (marqueu el que correspongui)
És beneficiària d’una subvenció d’import no superior a 3.000,00€
És beneficiària d’una subvenció i/o beca destinada a finançar projectes d’investigació
Es tracta d’una entitat sense afany de lucre i la subvenció està destinada a finançar projectes o programes
d’acció social o cooperació internacional (s’inclouen en aquest apartat les federacions o agrupacions de les
anteriors entitats).
C. Es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i presenta:
Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària
Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Sant Joan Despí,

de/d’

Signatura beneficiari/ària o representant

de 20

.
Segell de l’entitat
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