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Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar 
Cooperació Cultural 

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
Compte justificatiu - Despeses culturals 

Convocatòria any 20 

1. Dades d'identificació 

Ajuntament 

NIF 

Número d'expedient 

2. Memòria descriptiva (grau de compliment i resultats) 

Àmbits d'actuació: 

Arts escèniques Festivals, concerts, concursos, certàmens i cicles 

Música Cultura popular i tradicional, festes, aplecs... 

Programacions estables Patrimoni cultural i memòria històrica 

Pensament, lletres i literatura Commemoracions 

Arts visuals i plàstiques Difusió i promoció: cursos, tallers, seminaris... 

Comunicació cultural Plans estratègics 

Educació cultural i artística Foment de la lectura 

Creació i producció literària Dinamització de biblioteques, aules de lectura, equipaments culturals 

Noves tecnologies Fons documentals de biblioteques i aules de lectura 

Encontres, exposicions, homenatges, aniversaris... Altres accions 
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Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar 
Cooperació Cultural 

3. Certificat de la Secretaria-Intervenció de l'ajuntament 

, secretari/ària - interventor/a de 
amb NIF 

CERTIFICO: 

Primer. Que la Diputació de Girona va atorgar a aquest ajuntament una subvenció d'import €, del 
Fons de despeses Culturals. 

Segon. Que aquest import s'ha destinat a deseses culturals i no inclou cap import en concepte d'IVA que sigui 
recuperable o deduïble per aquesta entitat 

Tercer. Que aquest ajuntament ha dut a terme la programació i/o activitats següents amb el següent balanç econòmic: 

CERTIFICAT DE FINANÇAMENT 

€Cost de l’actuació 

Detall del finançament Import 

1. Subvenció Diputació € 

2. Fons propi € 

3. Altres aportacions (1) € 

4. € 

5. € 

6. € 

7. € 

8. € 

9. € 

Total finançament € 

(1) Cal detallar-les per cada ens concedent. 
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Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar 
Cooperació Cultural 

4. Certificat de la Secretaria-Intervenció de l'ajuntament 

RELACIÓ DE DESPESES 

Despeses en béns corrents i serveis en l’àmbit de la cultura, les arts i la música (presencials i virtuals) 

Núm. 
factura Data factura Proveïdor/a CIF/NIF Breu descripció de la despesa Import (1) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Total € 

Despeses pròpies: de personal, manteniment o funcionament 

Núm. 
factura Data factura Proveïdor/a CIF/NIF Breu descripció de la despesa Import (1) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Total € 

(1) No s’inclourà cap import d’IVA recuperable o deduïble per l’ens. 
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Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar 
Cooperació Cultural 

Despeses de suport a l’activitat virtual i relacionades amb la segurtat sanitària 

Núm. 
factura Data factura Proveïdor/a CIF/NIF Breu descripció de la despesa Import (1) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Total € 

Quart. Que l'ajuntament ha intentat complir amb el 15% de destinació a la contractació d’integrants del catàleg d’arts en viu 
Escèncis, amb el balanç econòmic següent: 

Difusió artística i musical (Catàleg d'arts en viu Escènics)
15% de la despesa cultural 

Núm. 
factura Data factura Proveïdor/a CIF/NIF Nom del grup Descripció de la despesa Import (1) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Total € 

(1) No s’inclourà cap import d’IVA recuperable o deduïble per l’ens. 
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Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar 
Cooperació Cultural 

5. Certificat de la Secretaria-Intervenció de l'ajuntament 

Cinquè. Que l'ajuntament ha intentat complir amb el 10% de destinació a la dinamització i activitats de les biblioteques i 
sales de lectura municipals, en cas que els municipis comptin amb aquests equipaments. El percentatge destinat a les 
accionas dedinamització d’aquests equipaments podrà servir també per justificar el 15% d’”Escènics”, si es contracten 
grups del catàleg amb aquesta finalitat. (En aquest cas poseu la mateixa factura al requadre d’”Escènics” (punt quart) i 
en aquest (punt cinquè)). 

Dinamització i activitats a les biblioteques i sales de lectura
10% de la despesa cultural 

Núm. 
factura Data factura Proveïdor/a CIF/NIF Nom del grup Descripció de la despesa Import (1) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Total € 

(1) No s’inclourà cap import d’IVA recuperable o deduïble per l’ens. 

Sisè. Que els documents acreditatius de la despesa de l'actuació han estat aprovats per aquesta corporació i s'ha procedit 
a la corresponent comptabilització amb càrrec al pressupost corporatiu de l'exercici econòmic de 20 . 

Setè. Que s’han realitzat/executat els projectes/activitats/accions derivades de l’objecte subvencionat amb el grau de 
compliment, resultat i incidències que s’han detallat a la memòria. 

Vuitè. Que la subvenció ha servit per realitzar els projectes/activitats/accions per als quals es va concedir. 

Novè. Que no s’ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat/inversió que es tracta que sumats a l’ajuda 
de la Diputació sobrepassi el seu cost total, tal com s’acredita a la certificació de finançament que s’acompanya. 

Desè. Que aquesta entitat es troba al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar 
Cooperació Cultural 

6. Certificat de la Secretaria-Intervenció de l'ajuntament 

Onzè. Que els efectes d’acreditar el que es declara, autoritza a la Diputació de Girona a sol·licitar a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives a l’estat d’acompliment de 
les seves obligacions tributàries i de la seguretat social. 

Dotzè. Que ens comprometem a comunicar a la Diputació de Girona qualsevol modificació que es produeixi respecte a les 
dades que consten al certificat de finançament i que suposin un augment de les subvencions rebudes o una disminució de 
les despeses incloses al cost de l’actuació. 

Informació bàsica de protecció de dades 

Responsable del tractament: Diputació de Girona. 
Finalitat: gestió de les convocatòries de subvencions de Diputació de Girona. 
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). 
Destinataris: les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes del 
procediment administratiu. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona. 

> Clicant aquí podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades. 

I perquè així consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau del Sr/a. alcade/essa 

, d 20 

El secretari/a, interventor/a o tresorer/a Vist-i-plau l’alcalde/essa 

Nom i cognoms de la persona que signa: Nom i cognoms de la persona que signa: 

Documentació a annexar 
Suport documental, establert a les bases (programes i material imprès amb el logotip de la Diputació de Girona). 
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https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-lopd
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