Intervenció

JUSTIFICACIÓ
DE SUBVENCIONS
(Títol VI de les Bases d'execució del pressupost)

BENEFICIARI

DATA D'ACORD DE CONCESSIÓ

IMPORT CONCEDIT:

ÒRGAN CONCEDENT:

Junta de Govern Local
Ple
Alcaldia Presidència
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ:

En règim de concurrència competitiva
Concessió directa
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MEMÒRIA DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS SUBVENCIONADES PER L'AJUNTAMENT
ACTIVITAT:

Dates de realització

OBJECTIUS :

GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS :

INCIDÈNCIES REMARCABLES :

NORMES PER A LA GESTIÓ I COBRAMENT DE LES SUBVENCIONS:
Esta subvenció es farà efectiva una vegada justificada la seua aplicació a la realització de les activitats finançades, d'acord amb
el que disposa el Títol VI de les Bases d'Execució del Pressupost, mitjançant les següents normes:
a) Serà objecte de justificació l'import de la subvenció concedida que figura en el quadre, "RELACIÓ DELS INGRESSOS. 1.AJUNTAMENT DE BURRIANA", llevat que les bases de la convocatòria o l'acord de concessió disposen una altra cosa.
Esta justificació consistirà a emplenar les dades d'este document, juntament amb els requisits addicionals que, si escau,
exigisquen les bases de la convocatòria o els acords de concessió de les ajudes, al qual s'adjuntaran els justificants de les
despeses per l'import a justificar.
b) Respecte al contingut de la documentació justificativa, els signants responen de la veracitat de les dades. Se'ls recorda les
responsabilitats que podrien incórrer per falsedat documental.
c) S'atorga autorització a fer ús de compensació en cas que el perceptor de la subvenció tinga deutes pendents amb este
Ajuntament.
d) És imprescindible acompanyar fotocòpia del NIF.
e) En cas de fer-se alguna observació, utilitzen l'espai previst a este fi en la contraportada.
f)
La data límit per a presentar els justificants de despesa serà la fixada en les bases o l'acord de concessió de la subvenció i,
en tot cas, el dia 15 de novembre de l'any en el qual s'haja atorgat, donant-se de baixa el total de la subvenció en el cas que
no s'haguera produït.
g) L'Ajuntament podrà en qualsevol moment comprovar qualsevol punt contingut en el present document.
h) Els beneficiaris hauran de fer constar que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament.
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NOM O RAÓ SOCIAL:

N.I.F.

ACTIVITAT :

ADREÇA :
Tel.
C.P.

MUNICIPI

PROVÍNCIA
Interessat

Nom i cognoms _________________________________________en qualitat de (1)
Secretari.
DECLARE
(1)
CERTIFIQUE
1r Que l'Ajuntament de Burriana va atorgar una subvenció per import de ________________ euros, per a la
següent finalitat:
____________________________________________________________________________________________
2n Que s'han realitzat les activitats derivades de l'activitat subvencionada amb el grau de compliment,
resultats i incidències que es detallen en la memòria annexa.
3r Que les activitats subvencionades han presentat el següent resultat econòmic :

RELACIÓ DE LES DESPESES
(EFECTIVAMENT PAGATS)

RELACIÓ DELS INGRESSOS

PERSONAL, NÒMINES, S. S.
CONSUMS
COMPRES
SERVEIS DE TERCERS
DESPESES FINANCERES
LLOGUERS
DESPESES DE TRANSPORT
PUBLICITAT
UNS ALTRES (Detallar-se)

VENDES I INGRESSOS ACTIVITAT
APORTACIONS I SUBVENCIONS
Detallar-se a continuació :
1
AJUNTAMENT DE BURRIANA
2.
3.
4.
ALTRES INGRESSOS (Detallar-se)
1.

2.
TOTAL INGRESSOS

TOTAL DESPESES
RESULTAT DE L'ACTIVITAT
SUPERÀVIT
DÈFICIT
(Marquen la casella que corresponga)

4t Que el beneficiari de la subvenció es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5è Que els justificants de les despeses i ingressos relacionats es troben a la disposició de l'Ajuntament.
I perquè conste davant l'Ajuntament de Burriana i tinga efectes per a la percepció de la subvenció de referència, signe
aquest document a ________________________ el dia _____ d_ ___________________ de 20___.
Vist i plau,
EL PRESIDENT
(a emplenar només en el cas de
que el beneficiari de la subvenció
siga persona jurídica)

L'INTERESSAT
(1)
EL SECRETARI

Signat
Segell de l'entitat
Signat
(1) Assenyalen i emplenen el que siga procedent en cada cas: si el beneficiari és persona física, emplenen els termes
INTERESSAT i DECLARE; i si és persona jurídica, SECRETARI i CERTIFIQUE, respectivament.
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OBSERVACIONS
_________________________________________________________________________________________

DADES DEL CREDITOR
(Emplenar si ho requereix l'Ajuntament en el cas que estes dades no ens consten d’una altra ocasió anterior)
D.N.I./N.I.F.

NOM DEL CREDITOR:

ADREÇA :
C.P.

POBLACIÓ:

PROVÍNCIA:

DADES DE LA TRANSFERÈNCIA : ENTITAT BANCÀRIA O D'ESTALVIS. Codi bancari :

Entitat

ADREÇA :

Oficina

DC

C.P.

Compte

POBLACIÓ:

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT DE L'ENTITAT BANCÀRIA
Estes dades coincideixen amb els existents en esta oficina

PROVÍNCIA:

CREDITOR/A.
Davall meua responsabilitat declare que estes
dades corresponen al compte corrent o llibreta
d'estalvis oberta al meu nom.

_________________ , ___ d__ ___________ de 20__
SIGNATURA

SIGNAT I SEGELLAT

Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Burriana, com a
titular responsable del fitxer, en l’ús de les funciones pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).
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