
 
 

COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA 
 

1. DADES DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA 

REGIDORIA / SERVEI 
CONCEDENT 

 

ACTIVITAT SUBVENCIONADA 
 

 

DESCRIPCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 

 

COST DE L’ACTIVITAT 
 

 

IMPORT JUSTIFICAT 
 

 

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
 

 

 

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA 

NOM O RAÓ SOCIAL 
 

 

DOMICILI 
 

 CIF / NIF  

LOCALITAT 
 

 CP  

NOM I COGNOMS DE QUI 
SUBSCRIU 

 DNI  

TELÈFON 
 

 MÒBIL  

CORREU ELECTRÒNIC 
 

 FAX  

 

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 o inversions corresponents a la subvenció concedida (ANNEX B) 

 Factures o altres documents equivalents en original o còpia compulsada i justificants del pagament de les mateixes. 

 Si s’escau, indicació dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats a la relació. 

 Relació d’ingressos i despeses de l’exercici corresponent signada pel president i/o tresorer de l’entitat. 

 Si s’escau, declaració d’inexistència d’altres ingressos. 

 Si s’escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l’art. 31.1 de la Llei General de Subvencions. 

 Còpia de la publicitat de tots els actes subvencionats on figuri la col·laboració o suport de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, 

mitjançant logotip oficial segons requeriments del manual d’imatge corporativa: elshostaletsdepierola.cat/ajuntament/logo 

 Certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si no ha acceptat de forma expressa que siguin obtinguts 

directament per l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, o declaració responsable, en els supòsits previstos en l’article 24 del RD 887/2006, 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. 

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 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 dels Hostalets de Pierola, 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 dels 

Hostalets de Pierola, i seran conservats per un període no inferior a 6 anys.  



 
Els Hostalets de Pierola, a _____ de/d’ ________________ de _________.  

  Signatura del sol·licitant o representant legal i segell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(ANNEX A) 

MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ 
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

REGIDORIA / SERVEI 
 

 

DESCRIPCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 

 

 

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA 

NOM O RAÓ SOCIAL 
 

 

NOM I COGNOMS DE QUI 
SUBSCRIU 

 CÀRREC  

DOMICILI 
 

 CIF / NIF  

LOCALITAT 
 

 CP  

TELÈFON 
 

 MÒBIL  

CORREU ELECTRÒNIC 
 

 FAX  

  

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS O PROJECTES REALITZATS AMB DETALL DELS PARTICIPANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. RESULTATS OTINGUTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. CONCLUSIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Els Hostalets de Pierola, a _____ de/d’ ________________ de _________. 

  Signatura del sol·licitant o representant legal i segell 

 



 
(ANNEX B) 

MEMÒRIA ECONÒMICA JUSTIFICATIVA DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA 
Despeses total activitat: 
Ingressos total activitat: 
Subvenció Ajuntament: 

Relació de despeses o inversions corresponents a la subvenció concedida 
 

 
 

Núm. 
d'ordre 

Data fra. o 
doc. 

Creditor NIF Objecte Data pagament 
Import 

fra./doc. 
% imputació Import imputat 

1                

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

 11                  

12                 

13                 

14         

 15                 

  

 

  TOTAL                                     €  

Entitat beneficiària:

 Els Hostalets de Pierola, ................. de/d’ .......................... de ................. 

 

Signat:     
........................................................................................................................ 

 (Nom i cognoms de qui subscriu la justificació, i càrrec o caràcter amb que actua) 
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