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ANNEX 5 

CERTIFICAT DEL FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ I/O PROJECTE SUBVENCIONAT 

En/Na _______________________________secretari/a de l’entitat i/o associació 
_____________________amb DNI/NIE______________________. 

CERTIFICO 

Que l’Ajuntament de La Riera de Gaià va atorgar una subvenció per un import de 
________________ per a la realització de l’actuació , activitat i/o projecte 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

Que l’actuació , activitat i/o projecte s’ha dut a terme i ha finalitzat en data 
____________________. 

Que l’actuació , activitat i/o projecte es durà a terme durant els mesos de 
______________________________però que la despesa ja s’ha realitzat. 

Que la subvenció concedida s’ha destinat a cofinançar l’actuació esmentada. 

Que l’entitat i/o associació ha dut a terme l’actuació , activitat i/o projecte objecte de 
la subvenció i presenta el següent balanç econòmic : 

Detall d’ingressos: 
Subvenció Ajuntament ________________ 
Altres subvencions i/o ajuts ______________________________ 
Total subvencions ____________________ 
Ingressos obtinguts: 
Quotes ___________ 
Venda de marxandatge________________ 
Altres (especificar)___________________ 
Total d’ingressos: ____________________ €. 

Detall de despeses : 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________. 
Total de despeses ___________ €. 



S’adjunta justificants de les despeses d’acord amb les Bases especifiques de 
subvencions de l’exercici 2021. 
 
CONSULTA DE DOCUMENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS  

 NO autoritzo l’Ajuntament de La Riera de Gaià a consultar i verificar, mitjançant les    plataformes habilitades per 
les diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà 
alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la 
resolució d’aquesta tramitació 

 
 
La Riera de Gaià ___de__________de 20___ 
 
El/la Secretari/a      Vist-i-plau President/a 
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