
IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT  DE VILOBI D’ONYAR  
  

INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 
 

28. JUSTIFICACIÓ DE DESPESES 

DE SUBVENCIÓ O AJUT CONCEDIT 
Segell de registre d’entrada    

Dades del beneficiari: 

Cognoms     Nom   DNI/NIF/Passaport 

En nom i representació de: (associació, entitat, clubs, societat...) 

Adreça      Població   CP 

Telèfon     Fax    Adreça electrònica 

 

Dades de la subvenció o ajut concedit: 

Data de l’acord de concessió     Import concedit 

 

Òrgan concedent: 

 Ple 

 Junta de Govern 

 Decret de l’Alcaldia 

 

Forma de concessió: 

 Convocatòria de Bases 

 Concessió singular o extraordinària 

 Conveni de col·laboració 

 ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria de realització de les activitats previstes en el programa general presentat i que han estat 
subvencionades per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar: 

Beneficiari/ària de la subvenció o ajut: 

 

Objectius a assolir: 

 

 

Grau de compliment dels objectius i resultats obtin guts: 

 

 

Incidències o observacions remarcades: 

 

 

Normes per a la gestió i cobrament de la subvenció o ajut: 

1.- Per percebre l’import de la subvenció o ajut concedir s’ha de presentar, degudament emplenat aquest 
expedient de justificació de subvenció o ajut, al qual s’ha d’adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica 
o audiovisual de les activitats subvencionades, en cas que s’hagi produït. 
2.- L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, mitjançant la unitat que correspongui, es reserva el dret de demanar al 
beneficiari/ària de l’ajut o subvenció les factures acreditatives de les despeses produïdes respecte als 
conceptes pels quals hagi rebut l’ajut o subvenció. 
3.- Quan del balanç econòmic presentat se’n desprengui que el programa o les activitats objecte de 
subvenció o ajut hagin generat superàvit, l’import de la quantitat concedida per l’Ajuntament de Vilobí 
d’Onyar serà reduït fins a equilibrar les despeses i els ingressos per tal que la subvenció o l’ajut no puguin 
convertir-se en un lucre injustificat. 
4.- Respecte el contingut d’aquesta documentació, els signants responen de l’autenticitat de les dades i es 
responsabilitzen de la falsedat documental en què puguin incórrer. 
5.- S’autoritza a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a fer ús de compensació en cas que el perceptor de la 
subvenció o ajut mantingui deutes pendents amb aquesta corporació. 
6.- En el cas d’obres d’inversió, cal adjuntar a aquest expedient la certificació final d’obra signada pel tècnic 
director. 

Dades bancàries (Codi IBAN/BIC): 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT DEL TITULAR 
DEL COMPTE CORRENT  
(Sota la meva responsabilitat declaro que les 
dades anteriors són certes) 
 
 
 
Signatura 

DILIGÈNCIA A COMPLIMENTAR PER L’ENTITAT 
FINANCERA  
(Les dades precedents coincideixen amb les 
existents en aquesta oficina i la signatura és 
l’autoritzada per disposar dels fons del compte) 
 
 
Signatura   Segell 



  

En/Na_____________________________________________, amb DNI/NIE/Passaport ________________ 

en qualitat de secretari de l’entitat/associació __________________________________________________ 

amb NIF ____________________ i amb domicili al _____________________________________________ 

de _______________________ i CP __________ telèfon ___________________ fax  _________________ 

CERTIFICO 

1.- Que l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va atorgar a aquesta entitat/associació una subvenció o ajut per un 
import de _______________________ € per __________________________________________________ 

2.- Que l’Entitat/Associació ha dut a terme el programa o les activitats objecte de la subvenció, que 
presenten el següent balanç econòmic: 

DETALL D’INGRESSOS                           IMPORT  

1. Vendes o ingressos obtinguts de l’activitat o conceptes subvencionats (detalla’t)            ___________ 

2. Subvenció de l’Ajuntament                    ___________ 

3. Subvenció del Consell Comarcal                  ___________ 

4. Subvenció de la Diputació                    ___________ 

5. Subvenció de la Generalitat                    ___________ 

6. Altres aportacions                        ___________ 

7. Ingressos propis                     ___________ 

 
DETALL DE DESPESES                           IMPORT  

1. ____________________________________________________________________           ___________ 

2. ____________________________________________________________________           ___________ 

3. ____________________________________________________________________           ___________ 

4. ____________________________________________________________________           ___________ 

5. ____________________________________________________________________           ___________ 

6. ____________________________________________________________________           ___________ 

7. ____________________________________________________________________           ___________ 

BALANÇ ECONÒMIC : Ingressos – Despeses:  _______________ - _______________ =  ______________ 

 Superàvit: _______________________   Dèficit: ________________________ 

3.- Que aquesta entitat/associació es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

I perquè consti davant de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i tingui efectes per a la percepció de la subvenció o 
ajut de referència, signo aquest certificat. 

A Vilobí d’Onyar, ____de/d’________________________ de 20___. 

Signatura del secretari/ària    Signatura del president/a de l’associació 

 

  


