
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT NORMALITZAT DE JUSTIFICACIÓ DE 

SUBVENCIÓ (nom de l’entitat) 

 



   
 

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT 

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

Regidoria/Servei       

Programa, servei o 
activitat subvencionada       

2. DADES DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA 

Nom de l’entitat       

NIF/CIF       

Domicili       

Localitat       CP       

Telèfon       Mòbil       

Adreça electrònica       

3. DADES DEL REPRESENTANT  DE L’ENTITAT (PRESIDENT) 

Nom i cognoms       

NIF       Telèfon       

Domicili       

Localitat       CP       

 
Documents que integren el present compte justificatiu: 

 ANNEX A 

Memòria del servei programa o activitat.  
 Relació de despeses del servei programa o activitat. 
 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat o declaració de la seva inexistència. 
 Declaració sobre la difusió realitzada del servei programa o activitat. 

 ANNEX B 
 Certificació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
El/La sotasignant manifesta: 

• 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 inclosos en la relació de despeses (o els percentatges imputats a l’activitat subvencionada) 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 de Masquefa, conjuntament amb les altres fonts específiques de 
finançament de l’actuació que consten a la relació d’altres ingressos, no supera el cost total de la mateixa. 

• Que tots els documents originals que consten a la relació de despeses adjunta, es troben arxivats i a disposició de 
l’Ajuntament de Masquefa, i seran conservats per un període no inferior a 6 anys. 

A                                                                                            ,         de                                            de 20     . 

 
 

 

 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de 
Masquefa i seran objecte de tractament per gestionar els diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris, en l’àmbit de les 
seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. 
 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic masquefa@diba.cat o al correu postal c/ 
Major, 93 de Masquefa. 
 

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

 



   

 
ANNEX A 

 

MEMÒRIA DEL PROGRAMA, SERVEI O ACTIVITAT 

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

Regidoria/Servei       

Programa, servei o 
activitat subvencionada       

2. DADES DE L’ENTITAT I DEL SEU REPRESENTANT (PRESIDENT) 

Nom de l’entitat       

NIF/CIF       

Nom i cognoms del 
president       

NIF       Telèfon       

3. DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA, SERVEI O ACTIVITAT 

      

 

 

 

 

4.  RESULTATS OBTINGUTS 

      

 

 

 

 

5.  DESVIACIONS RESPECTE AL  PRESSUPOST PREVIST 

      

 

 

 

 

6.  CONCLUSIONS 

      

 

 

 

 



   

 

7. RELACIÓ DE DESPESES 

Cost de l’activitat       Subvenció concedida       
Import 

justificat       

Data 
factura / 
nòmina 

Creditor/a NIF/CIF Concepte 
Data 

pagament 
Import* % imputat Import* imputat 

                                                

                                                

            
                                    

                                                

                                                

            
                                    

 

* 
Només es podrà incloure l’IVA que no sigui recuperable o compensable 

Total / suma i segueix       

 

8. ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS REBUDES PER AQUEST PROGRAMA, SERVEI O ACTIVITAT 

Concepte/Concedent NIF/CIF Import 

                  

                  

                  

                  

9. DECLARACIÓ D’INEXISTÈNCIA D’ALTRES INGRESSOS 

 El/La sotasignant declara que a l’entitat que representa no li ha estat concedida cap subvenció pública o privada, ni tampoc ha rebut cap ingrés de qualsevol naturalesa, 
amb la finalitat de finançar totalment o parcialment la mateixa activitat que ha estat objecte de subvenció per part de l’Ajuntament de Masquefa. 

10. DECLARACIÓ SOBRE LA DIFUSIÓ REALITZADA  

S’adjunta el material utilitzat per la difusió del programa, servei o les actuacions subvencionades. On figura “amb la col·laboració de l’Ajuntament de Masquefa”, així com el 
logotip de l’Ajuntament:  Tríptics, fulletons o cartells      Presentació de fotografies. 

 
A                                                                                                     ,         de                                  de 20     . 

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



   

 
   ANNEX B 

 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE  SOBRE OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES 

I AMB LA SEGURETAT SOCIAL 

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

Regidoria/Servei       

Programa, servei o 
activitat subvencionada       

2. DADES DE L’ENTITAT I DEL SEU REPRESENTANT (PRESIDENT) 

Nom de l’entitat       

NIF/CIF       

Nom i cognoms del 
president       

NIF       Telèfon       

 

Marqueu una de les opcions. 
 
1.- Autoritzo:  
  A l’Ajuntament de Masquefa a sol·licitar de l’AEAT i de la TGSS les dades relatives al compliment d’obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, als efectes exclusius de comprovació del compliment dels requisits establerts. 
 
2.- Certifico: 

 Que l’entitat beneficiària de la subvenció està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (cal 
aportar certificat). 
 
3.- Declaro de manera expressa i 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):  

 La persona signant acredita mitjançant aquesta declaració responsable que l’entitat beneficiària de la subvenció es 
troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 

 
 

A                                                                                    ,         de                                     de 20     . 

 

 
 
 
 
 
 

 

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


