ANNEX 2: MODELS DE DOCUMENTACIÓ PER SOL·LICITAR LA JUSTIFICACIÓ DE
SUBVENCIONS CORRESPONENTS AL 2019 ATORGADES PEL PATRONAT MUNICIPAL
D’ESPORTS
INSTÀNCIA
En /Na ................................................................................................, amb DNI...........................,
com
a
representant
legal
de
l’associació
o
entitat
esportiva
............................................................................................................................................, amb
NIF
número
........................................,
amb
seu
social
a
.......................................................................................................................... de Ripollet i
telèfon de contacte ...............................................
SOL·LICITA
L’admissió de la JUSTIFICACIÓ de la subvenció atorgada l’any .............., per a la realització de
..............................................................................................., en la convocatòria de subvencions
.................................................................................... del Patronat Municipal d’Esports.
S’adjunta la següent documentació: (marqueu amb una “X” la documentació que s’adjunta)
1.- Memòria del programa o activitat realitzada (segons model 1).
2.- Balanç econòmic de l’activitat subvencionada (segons model 2).
3.- Originals o fotocòpies compulsades de les factures i rebuts de les despeses de l’activitat
subvencionada, així com una relació de les mateixes (segons model 3).
4.- Relació, si es dona el cas, de les despeses de personal contractat pel programa o activitat
subvencionada (segons model 4).
5.- Fitxa, si es dona el cas, de les despeses de dietes i locomocions (segons model 5).
6.- Certificació que acredita que els justificants i rebuts corresponen a l’activitat subvencionada
(segons model 6).
7.- Declaració jurada de les altres subvencions, ajuts o aportacions públiques, sol·licitades o
rebudes. En el cas de no haver rebut cap, s’ha de lliurar igualment degudament signada
(segons model 7).
8.- Exemplar de la documentació impresa, amb la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de
Ripollet (segons model 8) o declaració negativa (segons model 8 bis).
9.- Certificat del President de l’entitat, fent constar que l’activitat subvencionada s’ha realitzat
(segons model 9).
10.- Certificat del President de l’entitat, si es dona el cas, fent constar que l’activitat
subvencionada no s’ha realitzat, total o parcialment (segons model 10).
Ripollet , a .... de ............................................. de 20......
EL/LA PRESIDENT/PRESIDENTA o APODERAT/APODERADA
(Signatura)

MODEL 1: MEMÒRIA
Tipus de convocatòria:
Any:
Nom de l’entitat:
Programa o activitat subvencionada:
(Contingut: descripció de les activitats realitzades, dates, nombre de
participants, objectius que es pretenien assolir, avaluació... i qualsevol altre
informació que es consideri oportuna per descriure l’activitat o programa
subvencionat)

Ripollet , a .... de .................... de 20 .....
Signat: En/Na ....................................................................................... , amb DNI
....................................... , President o Apoderat de l’associació ..........................
...............................................................................................................................
(signatura i segell de l’entitat)

MODEL 2: BALANÇ ECONÒMIC
INGRESSOS OBTINGUTS
Recursos propis (quotes socis, entrades, ...):..................................................
Subvenció municipal:.......................................................................................
Altres subvencions públiques (Generalitat, Diputació...):.................................
Subvencions privades (Federacions, ans o caixes, empreses...):....................
Altres ingressos (rifes, loteries,.....):..................................................................
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS:..................................................................
DESPESES REALITZADES
Personal (contractats, col·laboracions...):.........................................................
Materials:..............................................................................................................
Serveis d’empreses:...........................................................................................
Dietes:..................................................................................................................
Despeses de viatges:.........................................................................................
Premis:.................................................................................................................
Altres: ...................................................................................................................
TOTAL DESPESES PREVISTES:...................................................................
DIFERÈNCIA entre INGRESSOS i DESPESES:...........................................
Ripollet, a .... de .................... de 20 .....
Signat: En/Na ....................................................................................... , amb DNI
....................................... , President o Apoderat de l’associació ..........................
...............................................................................................................................
(signatura i segell de l’entitat)

MODEL 3: RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LES
DESPESES DEL PROGRAMA O ACTIVITAT
Tipus de convocatòria:
Any:
Nom de l’entitat:
Programa o activitat subvencionada:
Núm.
Ordre

Núm. de
Fra o tiquet

Data

Proveïdor

Concepte

Import

SUMA TOTAL

Ripollet, a .... de .................... de 20 .....
Signat: En/Na ....................................................................................... , amb DNI
....................................... , President o Apoderat de l’associació ..........................
...............................................................................................................................
(signatura i segell de l’entitat)

Tipus de convocatòria:
Any:
Nom de l’entitat:
Programa o activitat subvencionada:
Núm. d’ordre
del justificant

Nom i cognom del treballador

Categoria laboral

Import Brut

IMPORTANT: Es relacionaran separadament els justificants de cadascun dels treballadors que
hagin intervingut en l’execució del programa, indicant les retribucions brutes mensuals de
cadascun d’ells que figurin en les seves nòmines.

Ripollet, a .... de .................... de 20 .....
Signat: En/Na ....................................................................................... , amb DNI
....................................... , President o Apoderat de l’associació ..........................
...............................................................................................................................

(signatura i segell de l’entitat)

Tipus de convocatòria:
Any:
Nom de l’entitat:
Programa o activitat subvencionada:
Despeses realitzades per En/Na ......................................................................................
(nom de la persona que hagi realitzat el desplaçament), amb DNI ..................................

CONCEPTE
•
•
•
•

IMPORTS

Allotjament: ........... dies
Manutenció: ............ menjars
Locomoció: ..... bitllets de ....................
Trasllat en vehicle propi:
- Km:
- Matricula del vehicle:
TOTAL

....................

IMPORTANT: S’adjuntaran a aquesta fitxa les factures, bitllets, tiquets i altres documents que
justifiquin aquestes despeses, amb excepció dels pagaments realitzats per utilització de vehicle
propi.

Ripollet, a .... de .................... de 20 .....
Signat: En/Na ....................................................................................... , amb DNI
....................................... , President o Apoderat de l’associació ..........................
...............................................................................................................................

(signatura i segell de l’entitat)
Vist i plau

(signatura del Tresorer de l’entitat)

MODEL 6: CERTIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA PER
A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA.

Tipus de convocatòria:
Any:
Nom de l’entitat:
Programa o activitat subvencionada:

En/Na ........................................................................... , amb DNI ..................... ,
com a President o Apoderat de l’associació..........................................................
...............................................................................................................................
CERTIFICA
que les factures, rebuts i altre documentació justificativa que s’adjunta
correspon a despeses generades per l’activitat subvencionada.
Signat: En/Na ....................................................................................... , amb DNI
....................................... , President o Apoderat de l’associació ..........................
...............................................................................................................................

(signatura i segell de l’entitat)
Vist i plau

(signatura del Tresorer de l’entitat)

Tipus de convocatòria:
Any:
Nom de l’entitat:
Programa o activitat subvencionada:
En/Na ........................................................................... , amb DNI ..................... ,
com a President o Apoderat de l’associació..........................................................
...............................................................................................................................
DECLARO:
Que l’entitat a la qual represento ha estat beneficiària, durant el mateix exercici
econòmic de la subvenció atorgada pel Patronat Municipal d’Esports de Ripollet
i que ara es justifica, de les subvencions o ajuts que es detallen a continuació:
Nom de l’entitat que subvenciona:
Nom del projecte subvencionat:
Import subvencionat:
Nom de l’entitat que subvenciona:
Nom del projecte subvencionat:
Import subvencionat:
Nom de l’entitat que subvenciona:
Nom del projecte subvencionat:
Import subvencionat:
Nom de l’entitat que subvenciona:
Nom del projecte subvencionat:
Import subvencionat:
I, per a que així consti, signo la present declaració,
a Ripollet, a

de

de 20

(signatura del President i segell de l’entitat)

MODEL 8: ESPAI RESERVAT PER A ENGANXAR UN EXEMPLAR DE LA
PUBLICITAT EDITADA PER L’ENTITAT
(ha de constar la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de Ripollet”)
Tipus de convocatòria:
Any:
Nom de l’entitat:
Programa o activitat subvencionada:

:

MODEL 8 bis: DECLARACIÓ DE NEGATIVA D’EDICIÓ DE PUBLICITAT

Tipus de convocatòria:
Any:
Nom de l’entitat:
Programa o activitat subvencionada:
En/Na ........................................................................... , amb DNI ..................... ,
com a President o Apoderat de l’associació..........................................................
...............................................................................................................................
DECLARO
que, l’entitat a la qual represento no ha editat publicitat ni propaganda impresa
de cap mena per anunciar l’activitat que ha estat objecte de la subvenció que
ara es justifica.
I, per a que així consti, signo la present declaració,
a Ripollet, a

de

de 20

(signatura del President i segell de l’entitat)

MODEL 9: DECLARACIÓ DE REALITZACIÓ DEL PROGRAMA,
PROJECTE O ACTIVITAT

Tipus de convocatòria:
Any:
Nom de l’entitat:
Programa o activitat subvencionada:
En/Na ........................................................................... , amb DNI ..................... ,
com a President o Apoderat de l’associació..........................................................
...............................................................................................................................
DECLARO
que el programa que ha estat subvencionat en la convocatòria referenciada
s’ha realitzat de conformitat amb la memòria descriptiva i pressupost que
s’adjunta a aquesta sol·licitud de justificació de subvenció.
I, per a que així consti, signo la present declaració,
a Ripollet, a

de

de 20

(signatura del President i segell de l’entitat)

MODEL 10: CERTIFICACIÓ DE LA NO REALITZACIÓ DEL PROGRAMA.
Tipus de convocatòria:
Any:
Nom de l’entitat:
Programa o activitat subvencionada:
En/Na ........................................................................... , amb DNI ..................... ,
com a President o Apoderat de l’associació..........................................................
...............................................................................................................................
DECLARO
que el programa que ha estat subvencionat en la convocatòria referenciada no
s’ha realitzat de conformitat amb el projecte i pressupost que s’adjuntava a
sol·licitud de subvenció.
Concretament, no s’han realitzat les següents activitats:

Les raons per les que no s’han realitzat són les següents:

I, per a que així consti, signo la present declaració,
a Ripollet, a

de

de 20

(signatura del President i segell de l’entitat)

