Versió 1.1 (Març 2018)

Àrea d'Hisenda i Administració General
Intervenció

COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS
PER A ENTITATS LOCALS
IMPRÉS 1-A
1.- Beneficiari de la subvenció.
Nom de l'ajuntament, mancomunitat de municipis, organisme autònom municipal, patronat, etc

CIF

2.- Convocatòria.
BOP

Nom de la convocatòria

3.- Destinació de la subvenció.
Cal explicar l'objecte de la subvenció en els mateixos termes que consten en la notificació de la resolució

4.- Resolució i data de la concessió.
Sí la subvenció es va concedir per Decret de la Presidència, o la seua delegació, es farà constar el nombre i data. Quan es tracte d'un acord de la Junta de
Govern o Ple, s'indicarà la data de la sessió

0,00 €

5.- Importe total gastat en la realització de l'actuació subvencionada
6.- Finançament.

0,00 €

6.1 Importe subvenció concedida per aquesta
Diputació…………………………………………………….
6.2 Altres subvencions o ingressos afectats a l'activitat subvencionada concedits per una
administració pública, ens públics o privats, diferents de la Diputació i de l'entitat beneficiària
Nom de l’entitat
Cal especificar l'organisme de l'administració, entitat pública o privada o particular que també participa en el
finançament de l'activitat subvencionada per la Diputació

Import

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
Total d'altres recursos, ingressos i subvencions

6.3 Import aportat per la mateixa entitat =(5 - 6.1 - 6.2)…………………………………………………
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Àrea d'Hisenda i Administració General
Intervenció

COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS
PER A ENTITATS LOCALS
IMPRÉS 1-A
Nom i cognoms
Secretari /ària, Interventor / a o Secretari-Interventor/Secrectària-Interventora que hi certifica

Càrrec

Certifique que les despeses realitzades en relació amb l'activitat subvencionada per la Diputació d'Alacant, han donat
lloc a l'expedició de les següents ordres de pagament:
Núm.
d’operació
comptable

Persona perceptora
CIF/NIF

Descripció de la despesa

Import

Data

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
a)

Total import dels pagaments ordenats/pagaments realitzats
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Àrea d'Hisenda i Administració General
Intervenció

COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS
PER A ENTITATS LOCALS
IMPRÉS 1-A

Igualment, Certifique que, en relació amb l’activitat subvencionada indicada, s'han reconegut les obligacions següents a
favor dels creditors que es detallen:
Número de la
factura/
Data

Data de l'acord/
òrgan aprovador

Creditor i CIF o NIF/
Descripció de la despesa

Import

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
b)

Total import de les obligacions reconegudes pendents de pagament

a+b Suma total dels imports justificats

Finalment, Certifique l'exactitud i veracitat de les dades ressenyades en aquest imprés, així com que l'activitat
subvencionada ha sigut realitzada íntegrament, tot havent-se acomplert les condicions imposades i aconseguits els
objectius previstos en l'acte de concessió de la subvenció.
,
Vist i plau
L'alcalde / L’alcaldessa

Segell i signatura del Secretari /ària, Interventor /a
o Secretari-Interventor/Secrectària-Interventora
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