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COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT 
 

 

1. DADES DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA 

 

Activitat subvencionada:  

Import justificat:  Any:   

 

 

2. DADES DEL SOL·LICITANT 

 

 

 

Documents que s’inclouen en aquest formulari de compte justificatiu simplificat: 

▪ Memòria de l’actuació. 

▪ Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada comprensiva de: 

 

- Relació de despeses de l’activitat 

- Factures o altres documents equivalents 

- Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat o declaració 

de la seva inexistència. 

 

▪ Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si no 

ha acceptat que siguin obtinguts directament per l’Ajuntament d’Oliana. 

 

Nom o Raó social  

Persona de contacte  

CIF / NIF  Domicili  

Localitat  CP  

Telèfon /  Mòbil  

Correu electrònic  

DADES DEL REPRESENTANT (si s’escau) 

Nom i cognoms  DNI  

Càrrec amb el què actua  
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El/La sotasignat manifesta: 

 

▪ 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) no s’han fet servir ni per a justificar cap altre 

subvenció. 

▪ Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses adjunta 

no s’ha inclòs l’IVA deduïble. 

▪ Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament d’Oliana, 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 d’Oliana, i seran conservats per 

un període no inferior a 6 anys. 

▪ Que no hi ha hagut cap variació respecte el compliment dels requisits per ser 

beneficiari de subvencions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de 

novembre, General de Subvencions. 
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ANNEX 1: MEMÒRIA DE L'ACTUACIÓ 
 

 

1.  DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  DESVIACIONS RESPECTE EL PRESSUPOST PREVIST 

Si hi ha hagut modificacions del pressupost inicial, indiqueu-ho breument. 
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ANNEX 2: RELACIÓ DE DESPESES 
 

DESPESES JUSTIFICADES 

DATA FACTURA 

/ NÒMINA 
NÚM. FACTURA CREDITOR/A NIF/CIF CONCEPTE 

DATA 

PAGAMENT 
IMPORT 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL*  

* Cal adjuntar còpia de les factures. 
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ANNEX 3: RELACIÓ D'INGRESSOS REBUTS 
 

DETALL INGRESSOS O SUBVENCIONS REBUDES AMB LA MATEIXA FINALITAT 

CONCEDENT NIF/CIF IMPORT 

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL  

 

DECLARACIÓ D'INEXISTÈNCIA D'ALTRES INGRESSOS 

 

El/La sotasignat declara que no li ha estat concedida cap subvenció pública o privada, ni tampoc ha rebut cap ingrés de qualsevol 

naturalesa, amb la finalitat de finançar totalment o parcialment la mateixa activitat que ha estat objecte de subvenció per part de 

l’Ajuntament d’Oliana. (Si no es consignen altres ingressos s’entendrà signada la declaració de la seva inexistència) 
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En ________________, ____ de ___________________ de 20____

(signatura del sol·licitant o representant legal i segellat) 

D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals, l’informem que les 
seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament d’Oliana per a 
la gestió del tràmit que esteu realitzant, podeu ampliar aquesta informació consultant la nostra 
política de privacitat a http://www.ajuntamentoliana.cat/politica-de-privacitat.  

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la 
resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la 
següent adreça: Ajuntament d’Oliana, Plaça de la Reguereta S/N, 25790 Oliana (Lleida) o a la 
seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/oliana). 

IL·LM. SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT D’OLIANA 
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