ANNEX VI

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT
1. DADES DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Nom de la convocatòria
Activitat subvencionada
Import de la
subvenció

Cost total de l’activitat
Departament concedent
2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA
Nom i llinatges

DNI

Càrrec
Nom o raó social de l’entitat

NIF

Domicili

Documents que integren el present compte justificatiu simplificat:
Memòria de l’actuació (ANNEX A).
Memòria econòmica justificativa de l'activitat subvencionada comprensiva de:
Relacio de despeses de l’activitat (ANNEX B)
Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat o declaració de la seva inexistència
(ANNEX C)

,

de/d’

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant legal i segell de l’entitat

de 20

ANNEX A
MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Convocatòria
Departament
2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA
Nom o raó social
Domicili social

CIF/NIF

Localitat

CP

Nom i llinatges de qui subscriu

Càrrec

Telèfon

Fax

Adreça electrònica
3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES

4. RESULTATS OBTINGUTS

5. DESVIACIONS RESPECTE AL PRESSUPOST PREVIST

6. CONCLUSIONS

,

de/d’

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant legal i segell de l’entitat

de 20

ANNEX B

RELACIÓ DE DESPESES DE L'ACTIVITAT

MEMÒRIA ECONÒMICA. Relació nominativa de les despeses de la concessió d’ajuts de minimis de suport
genèric del CIM a l’edició en llengua catalana per a l’any 2016
El Sr. / La Sra. ___________________________________ ,representant de l'entitat ______________________,
CERTIFIC:
1. Que s’ha complert la finalitat de la subvenció rebuda, que la subvenció s’ha destinat al compliment de l’activitat
realitzada i que aquesta s’ha realitzat dins del termini d’execució concedit.
2. Que la despesa realitzada, que es relaciona a continuació, ha estat registrada en la comptabilitat de l’entitat i
que són certes les dades que es detallen.
RELACIÓ DE DESPESES:
Núm. fra.

Proveïdor

Maó, ____ d_______________ de ____
El representant de l'entitat
Signat:

Concepte

Import

ANNEX C
DETALL D’ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS
Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat o declaració de la seva inexistència
El Sr. / La Sra. ___________________________________ ,representant de l'entitat________________,
CERTIFIC:
Que per a la mateixa finalitat:
S’ha obtingut la subvenció següent:
IMPORT D'ALTRES AJUDES REBUDES
ENTITAT

AJUT CONCEDIT
IMPORT

AJUT JUSTIFICAT
IMPORT NO JUSTIFICAT
DATA LÍMIT JUSTIFICACIÓ

No s’ha obtingut cap subvenció

Aquest compte justificatiu correspon al cost total definitiu de l'ajuda ja indicada.
Maó, ____ d_______________ de ____
El representant de l'entitat

Signat:

