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CERTIFICACIÓ DE REALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ PER A SUBVENCIONS 
Beneficiari 
 Entitat:  NIF:  

 Representant:  Càrrec:  

 Adreça:  Població:  

 CP:  Telèfon:  Comarca:  

 Actuació subvencionada 

Codi d'expedient 1:   Resolució d’atorgament 2  :  

Títol de l’actuació:  

Cost de l’actuació a realitzar 3:  Import de la subvenció:  

 
FAIG CONSTAR:  
 

-  Que les dades incloses en aquest formulari i els documents adjunts són certes. 
-  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) tenen una relació directa amb l’objecte de l’actuació subvencionada 

-  Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses adjunta no s’ha inclòs l’IVA 
deduïble. 

- Que aquesta entitat/persona física no té cap obligació econòmica pendent de pagament respecte 
l’ajuntament, i està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

-  Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament de Llobera, 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 Llobera, i seran conservats per un període no inferior a 6 anys. 

Llobera,              

  

 

 

Documents que integren el present compte justificatiu: 

Memòria de realització l’actuació. 

 Memòria econòmica de l’actuació. 

                                                           
1 Número adjudicat per l’Ajuntament. 
2 Òrgan i data de la resolució d’atorgament. 
3 Pressupost de l’actuació per a la qual es concedeix la subvenció. 
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MEMÒRIA DE REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ  
Beneficiari 
 Entitat:  NIF:  

 Representant:  Càrrec:  

 Actuació subvencionada 

Codi d'expedient 4:   Resolució d’atorgament 5  :  

Títol de l’actuació:  

Cost de l’actuació a realitzar 6:  Import de la subvenció:  

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES (àmbit territorial, temporalització, actes realitzats,...): 
 

 

 

 

 

 

RESULTATS OBTINGUTS (impacte, incidències, ...): 
 

 

 

 

 

Llobera,               

 

                                                           
4 Número adjudicat per l’Ajuntament. 
5 Òrgan i data de la resolució d’atorgament. 
6 Pressupost de l’actuació per a la qual es concedeix la subvenció. 
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MEMÒRIA ECONÒMICA  
Beneficiari 
 Entitat:  NIF:  

 Representant:  Càrrec:  

 Actuació subvencionada 

Codi d'expedient 7:   Resolució d’atorgament 8  :  

Títol de l’actuació:  

Cost de l’actuació a realitzar 9:  Import de la subvenció:  

 

Cost i finançament de l’actuació 

Import de l’actuació ja realitzada 10 € 

   

Finançament de l’actuació: 

Subvenció atorgada  € 

Fons propis € 

Altres subvencions 11 

  

  

  

  

  

TOTAL FINANÇAMENT 12 € 

                                                           
7 Número adjudicat per l’Ajuntament. 
8 Òrgan i data de la resolució d’atorgament. 
9 Pressupost de l’actuació per a la qual es concedeix la subvenció. 
10 Cost de l’actuació un cop ha estat realitzada. Caldrà complimentar relació despeses 
11 Cal que es detallin i quantifiquin. 
12 L’import total del finançament i l’import total de la despesa de l’actuació ja realitzada han de coincidir. 
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MEMÒRIA ECONÒMICA  

Relació de despeses: 

N
ú

m
. O

rd
re

 

Data fra. Núm fra. Proveïdor  NIF/CIF Concepte Import * % 
 
im-
pu-
tat 

Import 
imputat 

1 
 

        

2 
 

        

3 
 

        

4 
 

        

5 
 

        

6 
 

        

7 
 

        

8 
 

        

9 
 

        

10 
 

        

11 
 

        

12 
 

        

 
 

    TOTALS    

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

Explicació de les imputacions parcials de la relació de despeses: 

Núm. 
ordre 

Núm.fra. Proveïdor NIF/CIF Explicació d’imputació parcials 
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MEMÒRIA ECONÒMICA  

 

D’acord amb el que disposa l’art. 21 de la Normativa reguladora de les subvencions  nominatives  i excepcionals 

de l’Ajuntament de Llobera, DECLARO: 

Trieu obligatòriament una de les tres opcions: 

 A) 13 Que l’import de l’actuació ja realitzada indicat en el quadre del cost i finançament de l’actuació realitzada 
que s’acompanya és menor al pressupost de l’acord d’atorgament, per la qual cosa demano autoritzeu la seva 
modificació mantenint l’import de la subvenció atorgada. 
 

 B)14 Que l’import de l’actuació ja realitzada indicat en el quadre del cost i finançament de l’actuació realitzada 

que s’acompanya és menor al pressupost de l’acord d’atorgament, per la qual cosa demano autoritzeu la seva 

modificació reajustant l’import de la subvenció atorgada d’acord amb el que s’indica en el quadre de finançament 

de l’actuació, alhora que accepteu la renúncia a la part corresponent de l’import de la subvenció no justificada. 

 C) 15 Que l’import de la despesa subvencionada que s’ha justificat en el quadre del cost i finançament de 

l’actuació que s’acompanya és igual o superior al que es determina en l’acord d’atorgament, per la qual cosa 

demano tingueu a bé abonar l’import de la subvenció atorgada. 

 

Només en cas de reajustament de l’import de la subvencions per excés de finançament: 

 
 16 Que l’import d’aquesta subvenció conjuntament amb els altres ajuts excedeix el percentatge màxim de 

subvenció o el mínim de fons propis que es preveu a la resolució d’atorgament, per la qual cosa demano autoritzeu 

la seva modificació reajustant l’import de la subvenció atorgada d’acord amb el que s’indica en el quadre de 

finançament de l’actuació, alhora que accepteu la renúncia a la part corresponent de l’import de la subvenció no 

justificada. 

Llobera,                                                                          

                                                           
13 Triar l’opció A) en cas que el cost de l’actuació realitzada sigui inferior a l’import del pressupost de l’actuació determinat en l’acord d’atorgament 
mantenint la subvenció atorgada. 
14 Triar l’opció B) en cas que el cost de l’actuació ja realitzada sigui inferior a l’import del pressupost de l’actuació determinat en l’acord d’atorgament 
reajustant l’import de la subvenció atorgada. 
15 Triar l’opció C) en cas que l’import final de l’actuació ja realitzada sigui igual o superior al que es determina com a pressupost en l’acord d’atorgament. 
16 Només en cas que l’import total de subvencions rebudes per aquesta actuació excedeix el percentatge màxim de subvenció o el mínim de fons propis que 
es preveu a la resolució d’atorgament. 
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