ANNEX 5 Bis

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA DE L’ACTIVITAT O PROJECTE SUBVENCIONAT
A omplir únicament en el cas de subvencions destinades al funcionament general de l’entitat o d’import
inferior a 1.000,00 €, ja que no hauran d’omplir el Document Annex 5.
A. SOBRE L’ENTITAT
1. DADES BÀSIQUES
Nom de l’entitat:

CIF:

Persona responsable del projecte:

2. NOM I RESUM DEL PROJECTE SUBVENCIONAT
Nom projecte:

Codi/Núm registre entrada:

B. SOBRE EL PROJECTE A JUSTIFICAR
3. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE EXECUTAT

Indicant les modificacions que s’hagin produït respecte al projecte presentat a la convocatòria i els motius

Àmbit temàtic i programa:

Lloc de realització de l’activitat o servei:

A037-S-V000

UT- SP – PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Altres entitats col·laboradores en aquest projecte:

Data d’inici:

Data de finalització:

Import total final del projecte:

Import subvencionat per l’Ajuntament de Tordera:

4. DESTINATARIS DEL PROJECTE

Quins han estat els destinataris del projecte, si s’ha adreçat a algun col·lectiu concret i quin ha estat el nombre de beneficiats

5. ACTIVITATS PRINCIPALS A PARTIR DE LES QUALS S’HA DESENVOLUPAT EL PROJECTE I RESULTATS
Quines activitats s’han realitzat, quins han estat els objectius assolits pel projecte i quins resultats s’ha aconseguit.

C. JUSTIFICACIÓ DESPESES
Proveïdor
(Nom i NIF)

Descripció
material/servei

Concepte al qual
s’imputa

Núm.
factura

Data
emissió

Import total €
factura

€ imputats a la
subvenció

Total
(En el cas dels clubs esportius cal especificar en la relació el nombre de fitxes federatives o no federatives abonades)
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6. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom i cognoms

Càrrec

DECLARO: Sota la meva responsabilitat, en relació a l’activitat o projecte indicat, subvencionat per l’Ajuntament de Tordera amb la
quantitat de
€, el següent:
- Que l’activitat o projecte ha tingut un cost total de
€
- Que l’activitat o projecte s’ha realitzat de conformitat amb les condicions imposades en la concessió i amb la sol·licitud presentada i
que l’entitat està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social, així com en el compliment
de la resta de disposicions vigents
- Que l’entitat disposa de la documentació que acredita les dades que figuren en aquest document i es compromet a conservar els
documents justificatius mentre puguin ser objecte de les actuacions de control i inspecció
- Que l’import total de les despeses i dels ingressos de l’activitat o projecte és el que tot seguit s’especifica:
DESPESES
A. Recursos humans (Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual)

€

B. Lloguer (de materials, infraestructures, etc)

€

C. Subministraments (llum, aigua, gas, etc)

€

D. Comunicacions (telèfon, correu, missatgeria)

€

E. Manteniment d’edificis i/o instal·lacions

€

F. Adquisició de material fungible (d’oficina, etc)

€

G. Transport - Missatgeria
H. Publicitat i propaganda
I. Assegurances

€
€
€

J.

€

Allotjament i dietes

K. Viatges i desplaçaments
L. Treballs realitzats per a empreses externes (neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el
projecte)
M. Altres despeses (no incloses als apartats anteriors)
Total de despeses

€
€
€
€

INGRESSOS

€

A. Subvenció municipal (import concedit)

€

B. Subvencions d’altres administracions

€

C. Subvencions d’ens privats

€

D. Recursos propis de l’entitat

€

E. Taquillatge

€

F. Quotes d’inscripció

€

G. Venda de productes

€

H. Publicitat i/o esponsorització

€

I.

€

Altres ingressos

Tordera,
de/d’
Signatura del representant legal

de

Total d’ingressos

€

Balanç final (Ingressos menys despeses)

€

Segell de l’entitat

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a
un fitxer per gestionar la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tordera i podrà dirigir-se a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de
l’Església 2, 08490 Tordera per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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