Ajuntament
Sant Pere de Ribes
HABITATGE

Justificació de la subvenció
La justificació és obligatòria.
La seva presentació s’haurà de realitzar com a màxim fins el 30 DE
NOVEMBRE DE 2020.
•

Els documents que ha d’incloure la justificació són:

1. Instància de presentació de la documentació (MODEL 5).
2. Declaració responsable que les obres s’ajusten a l’ajut sol·licitat, de
conformitat amb el projecte aprovat i la llicència atorgada (MODEL 6).
3. Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions
amb Hisenda i la Seguretat Social o bé que n’està exempt (MODEL 6).
4. Factures, rebuts o qualsevol altre documentació que justifiquin el 100% del
cost de l’activitat, encara que la part subvencionada sigui del 50%, del 25%
i/o del 10%.
o

Han de ser originals (si l’entitat ho sol·licita, l’Ajuntament podrà
retornar-li posteriorment els originals, després d’haver-los examinat i
compulsats).

o

En els casos de factures, és obligatori adjuntar el rebut conforme s’ha
fet el pagament, el tiquet de caixa o el justificant de transferència
bancària. Només es podrà dispensar d’adjuntar rebut, tiquet de caixa
o justificant de transferència bancària quan la factura porti un segell
de Cobrat o Pagat que porti incorporades les dades de l’emissor de la
factura.

o

Han de correspondre a l’activitat subvencionada.

o

Han de portar les dades i el NIF de l’empresa o grup/persona
sol·licitant.

o

Han de ser vàlides en el tràfic jurídic mercantil.

o

o

No poden estar trencades, tatxades o ratllades.
Han d’estar emeses durant l’any 2019 i/o 2020; i, com a màxim, fins
el 30/11/2020.

5. Una fotografia de la publicitat que s’hagi realitzat sobre l’activitat/s
subvencionades, on hi consti la col·laboració o patrocini de
l’Ajuntament (CARTELL)
6. Certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i/o de les obligacions
amb la Seguretat Social pel cas que la subvenció a abonar sigui
d’import superior a 3.000 €.
Tota la documentació haurà d’anar signada pel beneficiari i, en el seu cas, pel
legal representant si el beneficiari és una persona jurídica.
•

Deficiències en la justificació

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l'interessat/a la necessitat d'esmenar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de
l'endemà de la notificació, advertint que en cas contrari, es procedirà a la seva
revocació o reducció de la subvenció segons correspongui, amb la consegüent
obligació de reintegrament en cas d'haver-se avançat el pagament.

