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INSTÀNCIA DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALBALAT DE 
LA RIBERA A ENTITATS O ASSOCIACIONS LOCALS 

 

DADES PERSONALS 

Cognoms i nom: ___________________________________________ DNI: _____________ 

En nom i representació de l’associació: ___________________________________________

Càrrec que ostenta a l’associació___________________________  NIF:  _______________ 

Domicili social: _________________ CP: ________ Població: ________________________ 

Adreça electrònica: _______________________________ Telèfon: ____________________ 

 

EXPOSE,  

Que juntament al present document acompanye la següent documentació per tal de justificar 
l’obtenció de la subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera: 

1. ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

2. ANNEX II. DECLARACIÓ ARTICLE 19.3 DE LA LGS 

3. ANNEX III. MEMÒRIA DETALLADA DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

4. ANNEX IV.MEMÒRIA ECONÒMICA DE LES DESPESES QUE HA ORIGINAT 
CADASCUNA DE LES ACTIVITATS OBJECTE DE SUBVENCIÓ 

5. RELACIÓ NUMERADA DE LES FACTURES QUE S’APORTEN 

6. ORIGINALS I CÒPIES DE LES FACTURES QUE PAGADES. 

 

SOLꞏLICITE,  

A l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera que tinga per entregada la documentació que s’aporta a la 
següent instància, i per tant, tinga per justificada la subvenció concedida a l’entitat 
___________________________________________________________________________, 
la qual represente en l’exercici _________. 

 

 

 

 

 

Albalat de la Ribera, ___ de __________ de _____. 
[Signatura] 
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ANNEX I 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
En compliment del que disposa la Llei General de Subvencions (Llei 38/2003, de 17 de 
novembre), per a que l’associació pugui obtindré la condició de beneficiari o entitat colꞏlaboradora 
ha de justificar no estar incursa en cap de les prohibicions que determina la llei esmentada, 
complimentant la següent declaració responsable. 
 
En/Na _______________________________________________ en nom i representació de 
l’entitat ________________________________, declara sota la seua responsabilitat el següent: 
 
1- Es troba facultat/facultada per a actuar en nom de la referida entitat i que l'entitat es troba 
degudament inscrita en el Registre municipal d'Associacions. 
 
2‐ L'entitat a la qual representa no incorre en cap de les circumstàncies que l'article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, determina com a causes de prohibició per 
accedir a la condició de beneficiari de les subvencions : 
 

a) Haver sigut condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat 
d’obtindre subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, 
malversació de caudals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions ilꞏlegals o delictes 
urbanístics. 

b) Haver solꞏlicitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut declarats insolvents en 
qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, llevat que en aquest haja adquirit 
l’eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitats d’acord 
amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que haja conclòs el període 
d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 

c) Haver donat lloc, per causa de la que haguessin sigut declarats culpables, a la resolució 
ferma de qualsevol contracte celebrar amb l’Ajuntament. 

d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells 
que ostenten la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels suposats 
de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici d’alta càrrec de l’Administració 
General de L’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels 
càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral 
General, en els termes establerts en la mateixa o en la normativa autonòmica que regule 
aquestes matèries. 

e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o front a la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determina 
reglamentàriament. 

f) Tindre la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís 
fiscal. 

g) No trobar-se al corrent de pagament en les obligacions per reintegrament de subvencions 
en els termes que reglamentàriament es determinen. 

h) Haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 
d’obtindre subvencions d’acord amb aquest o altres lleis que així ho establisquen. 

i) No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en el paràgraf 
segon de l’art. 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions – 
LGS- quan concórrega alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus 
membres. 

j) Les prohibicions d’obtindre subvencions afectaran també a aquelles empreses de les 
quals, per raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies,puguen 
presumir-se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, 
d’altres empreses en les que haguessin concorregut aquelles. 
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3- Que el beneficiari es compromet a complir allò establert a l’article 14 de la referida Llei. 
 

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 

b) Justificar davant l'òrgan concedent o l'entitat colꞏlaboradora, si escau, el compliment dels 
requisits i les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat 
que determinen la concessió o gaudi de la subvenció. 

c)  Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent o l'entitat 
colꞏlaboradora, si escau, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que 
puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, 
aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 

d) Comunicar a l'òrgan concedent o l'entitat colꞏlaboradora l'obtenció d'altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. 

e) Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb 
anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

f) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troba 
al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat 
Social, en la forma que es determina reglamentàriament. 

g) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari 
en cada cas, així com quants estats comptables i registres específics siguen exigits per 
les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici 
de les facultats de comprovació i control. 

h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

i) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 

j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
4- L'entitat es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de 
la Seguretat Social. (En el cas que la subvenció supere els 3.000 euros s'haurà d'aportar certificat 
de la Seguretat Social i d'Hisenda). 
 
5- L'entitat ha complit l’establert a l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions respecte a la subcontractació d’activitats.  
 
6- El cost d’adquisició de les despeses subvencionades no supera el valor de mercat conforme 
a l’article 31.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
 
7- L’import de les despeses subvencionades no supera les quanties establertes en la normativa 
reguladora de contractació de les administracions públiques respecte als contractes menors 
(18.000 euros per a serveis i subministraments).  
 
 
 
 
 
 
 
En Albalat de la Ribera, a ____ de _____________ de _____ 
[Signatura] 
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ANNEX II 

DECLARACIÓ ARTICLE 19.3 DE LA LGS 

En/na/n’ __________________________________________ en nom i representació de l’entitat 
____________________________________________________________, presenta el següent 
document justificatiu i declara baix la seua responsabilitat que l’entitat a la que representa: 
 
     NO ha obtingut altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financien les activitats 
subvencionades. 
     SI ha obtingut altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financien les activitats 
subvencionades, per import de __________€ procedents de ___________________________ . 
 

 
No obstant això, l’article 19.3 de la Llei 38/2007, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
estableix que l’import de les subvencions en cap cas podra ser d’una quantitat que, aïlladament 
o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos obtinguts, supere la 
despesa tota de l’activitat subvencionada. Per tant, s’afirma que aquestes ajudes, juntament amb 
la subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, no superen la despesa total de 
l’activitat subvencionada. 
 
Albalat de la Ribera, ____ de ____________ de ______  
[Signatura]  
  

Entitat concedent  Import  Finalitat  
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ANNEX III 

MEMÒRIA DETALLADA DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

En/na/n’ _______________________________ en qualitat de secretari/secretària de l’entitat 
____________________________________________________, davant l’Ajuntament d’Albalat 
de la Ribera, emet la següent MEMÒRIA D’ACTIVITATS de l’exercici ______. 

 

MODEL ACTIVITAT 

 

NOM DE L’ACTIVITAT 

Breu descripció de l’activitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de participants: 

Lloc de realització: 

 

NOM DE L’ACTIVITAT 

Breu descripció de l’activitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de participants: 

Lloc de realització: 
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NOM DE L’ACTIVITAT 

Breu descripció de l’activitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de participants: 

Lloc de realització: 

NOM DE L’ACTIVITAT 

Breu descripció de l’activitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de participants: 

Lloc de realització: 
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ANNEX IV 

MEMÒRIA ECONÒMICA DE LES DESPESES QUE HA ORIGINAT CADASCUNA DE LES 
ACTIVITATS OBJECTE DE SUBVENCIÓ 

Les despeses a les que ha fet front la entitat, i en les quals es justifica la concessió de la 
subvenció per part de l’Ajuntament de la Ribera són les següents, que s’indiquen de manera 
detallada:  

 

Activitat núm.: 
Denominació de l’activitat: 
Data de realització: Lloc de realització: 
Breu descripció de l’activitat: 
 
 
 
 
Despeses suportades: 
 €  €
 €  €
 €  €
 €  €
 €  €
 €  €
 € TOTAL €

 

 

 

Activitat núm: 
Denominació de l’activitat: 
Data de realització: Lloc de realització: 
Breu descripció de l’activitat: 
 
 
 
 
Despeses suportades: 
 €  €
 €  €
 €  €
 €  €
 €  €
 €  €
 € TOTAL €

 



AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA 
 

Página 8 de 10 
 

Activitat núm: 
Denominació de l’activitat: 
Data de realització: Lloc de realització:
 
Breu descripció de l’activitat: 
 
 
 
 
Despeses suportades:
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € TOTAL €

 

Activitat núm.: 
Denominació de l’activitat: 
Data de realització: Lloc de realització:
Breu descripció de l’activitat: 
 
 
 
 
Despeses suportades:
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € TOTAL €

 

Activitat núm.: 
Denominació de l’activitat: 
Data de realització: Lloc de realització:
Breu descripció de l’activitat: 
 
 
 
 
Despeses suportades:
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € €
 € TOTAL €
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RELACIÓ, AMB DILIGÈNCIA DE CERTIFICACIÓ, DE LES DESPESES DE L’ACTIVITAT/S A 
LES QUE S’HA APLICAT LA SUBVENCIÓ 

En/na/n’ ____________________________________________________________ en qualitat 
de _______________ de l’entitat _____________________________________________, 
davant de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, DECLARE, 

1) Que l’òrgan competent d’aquesta entitat ha aprovat la següent relació de justificants (factures 
o altres documents equivalents), corresponents al total dels generats per l’activitat a la que s’ha 
aplicat la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, en data de ____________. 

Nº PROVEÏDOR CIF 
proveïdor 

Núm. 
factura 

Data 
factura 

Data 
pagament 

Concepte Import  

1       €
2       €
3       €
4       €
5       €
6       €
7       €
8       €
9       €

10       €
11       €
12       €
13       €
14       €
15       €

TOTAL    €
 

2) Que les factures justificatives de les despeses realitzades s’adjunten en original i còpia a la 
present certificació i relació. 

3) Que s’adjunta resguard d’ingrés bancari per import de ___________________ euros, 
corresponent a la quantitat no justificada. 

4) Que el balanç econòmic de l’associació durant el present exercici ha sigut el següent: 

INGRESSOS  DESPESES 

Quota socis                                                             € Activitat núm.   €

Subvenció Ajuntament    € Activitat núm.  €

Saldo exercici ________    € Activitat núm.  €

Altres subvencions    € Activitat núm.  €

Altres ingressos    € Activitat núm.  €

TOTAL  € TOTAL   €
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La diferència TOTAL entre els ingressos i les despeses és de la quantitat de 

________________________________ € 

I perquè conste davant de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, s’expedeix aquest document, 
d’ordre i amb el vistiplau de la presidenta/del president. 

Albalat de la Ribera, ___ de ______________ de ____.  

Vist i plau 

El/la tresorer/a   [segell]               president/a 
[signatura]                   [signatura] 
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