
ANNEX 5.1 CERTIFICAT D’INGRESSOS I DESPESES REALITZADES 
(Entitats/ Persones físiques) 

Nom i cognoms: .................................................................................................... 

NIF: ...................................................................................................................... 

En qualitat de representant legal 

Entitat/ Persona física: .......................................................................................... 

CIF/ NIF: ............................................................................................................... 

Adreça: .......................................................... CP: ................................................ 

Localitat: ................................................ Telèfon: ................................................. 

Adreça electrònica: ............................................................................................... 

Nom de l’activitat: .................................................................................................. 

Número d’expedient: ........................................................................................................ 

CERTIFICO: 

1. Que s’han complert les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a l’acord de  concessió de la
subvenció s’ha assolit la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, tal
com es detalla en la memòria annexa.

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

3. Que les despeses efectuades amb càrrec a aquesta subvenció són les que
s’especifiquen en l’annex 6  i es  resumeixen en aquest certificat.

4. Que els justificants individualitzats d’aquestes despeses estan disponibles a
les dependències d’aquesta entitat per a les actuacions de comprovació i de
control establertes legalment.

5. Que l’entitat renuncia expressant als imports que no s’han gastat d’acord
amb les dades consignades en aquest certificat.

6. Que el balanç econòmic de l’activitat objecte de subvenció és el que es
detalla tot seguit:



INGRESSOS  (Cal informar de les subvencions concedides) 
 € 
 € 
 € 
 € 
 € 
 € 
 € 
 € 

TOTAL INGRESSOS  € 

DESPESES  (Cal detallar al màxim el tipus de despesa) 
 € 
 € 
 € 
 € 
 € 
 € 
 € 
 € 
 € 
 € 

TOTAL DESPESES (Aquest total ha de coincidir amb 
el total de la relació de factures de l’annex 6) 

 € 

6. RESULTAT FINAL (Ingressos – Despeses)  € 

................................., ...... de ................... de 20..... 

(Signatura representant de l’entitat o persona física) 
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