JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS EXERCICI 2018
INFORMACIÓ PER A ENTITATS BENEFICIÀRIES

D’acord amb el que disposa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Pineda de Mar, les
bases específiques aprovades per a l’atorgament de subvencions en concurrència competitiva i els
respectius convenis reguladors de la subvencions directes, les entitats beneficiàries d’una subvenció durant
l’exercici de 2018, hauran de presentar la documentació justificativa de la realització de les activitats
subvencionades, com a màxim, abans del 31 de gener de 2019.
La documentació justificativa de la realització de l’activitat o activitats subvencionades es presentarà
mitjançant document anomenat “compte justificatiu”. Els documents que l’integra seran facilitats per
l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Aquest compte justificatiu integra:
a)

Memòria de l’actuació justificativa del compliment de l’atorgament de la subvenció, amb indicació de
les activitats realitzades i dels resultats obtinguts; així com el pressupost definitiu del projecte o
activitat amb el detall d’altres ingressos i/o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada
amb indicació de l’import i de la seva procedència.
Aquesta memòria es presentarà mitjançant l’annex I facilitat.

b)

Relació classificada de les despeses (factures i altres despeses) relacionades amb el desenvolupament
del projecte o activitat, signat pel president i el tresorer de l’entitat. Aquests documents hauran de
reunir tots els requisits assenyalats al Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
les obligacions de facturació.
Aquesta relació classificada es presentarà mitjançant els annexos II i III facilitats.

c)

Documentació acreditativa de les despeses classificades
Per a la justificació de les subvencions corresponents a l’exercici de 2018 no serà necessària la
presentació de les factures i demés documents acreditatius de la despesa relacionada amb el projecte
o activitat desenvolupat,. L’afectació de la despesa s’indicarà per la pròpia entitat a través de la relació
classificada de despeses (annex II i III) presentada (apartat % import imputat).

d)

Les subvencions atorgades per import igual o superior a 60.000 euros hauran de presentar la
documentació acreditativa de les despeses classificades (documents originals) en format paper. De
conformitat amb el que preveu l’article 16.5 "in fine" de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), fins
la modificació de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Pineda i, si escau, els
convenis reguladors de les subvencions directes o nominatives, la justificació de les subvencions
corresponents a l’exercici de 2018, per tal de procedir al procés d’estampillat, aquesta documentació
no serà susceptible de digitalització.

Per tal d’afavorir la redacció dels documents esmentats anteriorment, aquesta documentació es penjarà al
web municipal en format word i excel.
Pineda de Mar, desembre de 2018
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