Versió 1.1 (Març 2018)
Àrea d’Hisenda i Administració General
Intervenció

COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS
PER A ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE
IMPRÉS 1-B
1.Beneficiari de la subvenció.
Nom de l’entitat sense finalitat de lucre de la mateixa manera que apareix al CIF

CIF

2. Convocatòria.
BOP

Nom de la convocatòria

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

Resolució i data de la concessió.
Si la subvenció es va concedir per decret de la presidència, o la seua delegació, s’haurà de fer constar el nombre i data d’aquesta. Quan es tracte d’un acord
de la junta de govern o ple, s’indicarà la data de la sessió.

3. Import total gastat en la realització de l’actuació subvencionada
4. Finançament.

0,00 €

4.1 Import de la subvenció concedida per aquesta
Diputació………………………………………………….

0,00 €

4.2 Altres subvencions o ingressos afectats per l’activitat subvencionada concedides per una
administració pública, ens públics o privats, distints 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 hi participa en el
finançament de l’activitat subvencionada per la Diputació

Import

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

4.3 Import aportat per la mateixa entitat =(3 - 4.1 - 4.2)…………………………………………………

0,00 €

0,00 €

Relació dels justificants de l’activitat subvencionada
Els justificants que s’adjunten hauran de consistir en factures originals, o, si escau, les fotocòpies compulsades pel personal funcionari competent; aquestes
han de reunir els requisits legals exigits pel RD 1496/2003 (Regulador del deure d’expedir i entregar les factures que corresponguen a les persones
empresàries i a les professionals).

Núm. d’ordre

Òrgan que va aprovar els
justificants
Descripció de la despesa realitzada

Import

0,00 €

Es farà constar l’òrgan de l’entitat al
qual correspon, d’acord amb els seus
estatuts, aprovar els justificants.

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
Total de l’import justificat
Se sumaran els imports parcials, cosa que donarà lloc a l’import total justificat, que, en tot cas, haurà de
respondre a les exigències contingudes en la base 18 de l’execució del pressupost vigent.
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Les persones sotasignats certifiquen l'exactitud i veracitat de les dades ressenyades en aquest imprés així com que
l'activitat subvencionada ha estat realitzada íntegrament, i s’han acomplert les condicions imposades i s’han aconseguit
els objectius previstos en l'acte de concessió de la subvenció.
Així mateix, declaren sota la seua responsabilitat, que els justificants presentats, esmentats anteriorment, corresponen a
despeses efectuades com a conseqüència directa de l'activitat objecte de subvenció i necessaris estrictament per a la
realització d'aquesta.
,a

President/a

Secretari/Secretària
Tresorer/a

Fdo.

Fdo.

NIF

NIF

NOTES:
• Quan l'import de la subvenció per a despeses corrents supere la quantia de 12.100 €, s'haurà d'adjuntar una
memòria detallada de l'execució de l'activitat subvencionada, que deixe constància, entre altres extrems, de la
relació existent entre els justificants presentats i l’activitat esmentada.
• Quan es tracte d'obres, les certificacions subscrites per la persona tècnica competent o les factures hauran
d'estar aprovades per l'òrgan competent de l'entitat beneficiària . Així mateix , a la certificació última haurà d'
adjuntar-se el certificat final d'obra.
• Quan es tracte d'altres despeses d'inversió, a les factures s'haurà d'acompanyar l'acta de recepció.
• En general, s'hauran d'acompanyar al present imprés les corresponents factures originals o fotocòpies
autenticades.
• Quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establertes en la legislació vigent de
Contractes del Sector Públic per al contracte menor, el beneficiari hi haurà d'aportar, com a mínim, tres ofertes
de diferents proveïdors, tret que la despesa ja s'hagués realitzat. Quan l'elecció no haja estat en la proposta
econòmica més avantatjosa, l'elecció realitzada s'haurà de justificar expressament en una memòria.
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