
  Subvencions Activitats Esportives  2020-2022

Annex 9 - Certificat d’exactitud de les factures i justificants del projecte  

Sr./Sra:                                                       amb DNI/NIE                                              en
qualitat de Secretari/ària de l’entitat                                             amb CIF                        i
domiciliada a Santa Coloma de Gramenet.

CERTIFICO:

1.  Que la subvenció rebuda ha estat destinada al programa pel qual es va sol·licitar la
subvenció i que les factures que s’hi relacionen més endavant  corresponen al mateix
programa. 

2.  Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament conjuntament amb d’altres
fonts específiques de finançament de l’actuació, no supera el seu cost total. Indiqueu
les fons de finançament.

3.  Que l’entitat a la què representa ha realitzat les despeses o ha reconegut obligacions
per l’import de ______________.- euros recollits en aquesta relació de despeses.

4.  Que tota la informació expressada en els fulls de justificació s’ajusta a la realitat de
l’entitat o activitat objecte de subvenció.

Núm.
Factur
a

Data
Factura

Nom Proveïdor NIF
Proveïdor

Import  total
factura

Import
justificat

Santa Coloma de Gramenet, a ___ de __________________ de 20__

Segell de l’entitat Signatura del secretari/ària
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