GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DE SUBVENCIONS
2014

Índex
1.- Documents a presentar.
2.- Normativa per als justificants econòmics.
3.- Despeses elegibles per la justificació.
4.- Impresos i models.
5.- Lloc i data de lliurament de la justificació.

1.- Documents a presentar.
Per tal de justificar la subvenció corresponent a l’exercici 2013, haureu de lliurar els documents especificats tot seguit:
- Liquidació del pressupost de l’entitat: relació detallada de les despeses i ingressos de l’entitat de l’any 2014 o
temporada 2013 / 2014, en què s’haurà d’expressar totes les subvencions rebudes per l’activitat (annex 1).
- Memòria activitat subvencionada: memòria de l’activitat desenvolupada durant l’any 2014 o temporada 2013 / 2014
(annex 2).
-Previsió activitat: previsió activitat durant l’any 2015.
- Factures i rebuts justificatius: originals de les factures i rebuts i fotocòpia per compulsar. Aquests justificants hauran
de seguir les directrius dels punts 2 i 3 de la present guia.
- Exemplar dels impresos: cartells, díptics, programes, ... editats per l’entitat amb motiu de l’activitat subvencionada i
en què hi consti la col·laboració de l’Ajuntament d'Igualada o del Patronat Municipal d’Esports.
I, en alguns casos, també caldrà afegir:
- Estructura despeses-ingressos per centres: només l’hauran de presentar les entitats que rebin una subvenció
superior a 10.000 € . També es podrà presentar de l’any 2014 o temporada 2013 / 2014 (annex 3a o 3b).
- Declaració jurada: en els casos dels convenis amb control instal·lació (annex 4).
La presentació dels documents dona lloc al següent esquema:
Liquidació pressupost
entitat 13/14 o 2014
(annex 1).

+

Memòria activitat
subvencionada 13/14
o 2014 (annex 2).

+

Estructura despeses ingressos per centres
13/14 o 2014
(annex 3a o 3b).

Previsió activitat
2015

+

Factures i rebuts
justificatius per
import a la
subvenció atorgada
al 2014.

Declaració
responsable (en els
casos dels convenis
amb control
instal·lació (annex 4).

Obligatori per totes les entitats.
Només en els casos especificats.
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+

Exemplar impresos
editats on consti la
col·laboració de
l’Ajuntament o PME.

2.- Normativa per als justificants econòmics.
Es podran presentar com a justificants econòmics:
-

Factures
Rebuts
Tiquets de caixa
Nòmines, TC1 i TC2

No seran elegibles albarans.
Aquests justificants hauran de complir:
-

Aniran a nom de l’entitat beneficiària.
El concepte estarà relacionat amb l’activitat subvencionada (segons punt 3).
Hauran de correspondre a l’exercici de l’atorgament de la subvenció (any 2014).
En tots els casos (factures, rebuts, nòmines,...) haurà de quedar totalment identificat l’expedidor del document o
beneficiari, amb mínim nom i cognoms / denominació social i NIF.

Es presentarà original i còpia de tots els justificants econòmics perquè, una vegada verificada la seva elegibilitat, es
procedeixi a compulsar les còpies i a retornar els originals a l’entitat.

3.- Despeses elegibles per la justificació.
Es consideren despeses aptes per a la justificació aquelles que de manera indubtable corresponguin a la naturalesa de
l'activitat subvencionada.
Són despeses justificables en matèria d’esports:
-

Fitxes i/o llicències (federació o consell esportiu) dels esportistes.
Fitxes i pagaments de monitors o entrenadors dels esportistes.
Participació en competicions esportives federades o jocs escolars. S’inclouen despeses en concepte
d’arbitratges i desplaçaments.
Contractació d’assegurança de l’esport realitzada per part dels clubs i destinada a la cobertura de les
possibles reclamacions derivades de la pràctica esportiva del mateix club.
Adquisició de material esportiu destinat a la pràctica de l’esport.
Adquisició d’equipacions esportives destinades a la pràctica de l’esport, sempre i quan no siguin d’ús personal
i intransferible.
Compra de trofeus i medalles en concepte de premis per als actes organitzats directament per l’entitat.

No són subvencionables els conceptes següents en matèria d’esports:
-

Despeses de menjars: restaurants, muntatge de bar durant els partits, etc.
Despeses d’activitats internes amb ànim de lucre.
Despeses de material d’ús personal intransferible (botes, sabatilles, patins, proteccions personals, etc).
D’altres no especificades en l’apartat anterior.

Es considerarà subvencionable l’acte esportiu de competició no federat i obert a la població que organitzin les entitats
esportives.

4.- Impresos i models.
Els impresos i models esmentats en aquesta guia estan a disposició dels perceptors a la web del Patronat Municipal
d’Esports: www.pmeigualada.cat

5.- Lloc i data de lliurament de la justificació.
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Aquesta justificació, per tal d’agilitzar tràmits posteriors, s’haurà de presentar:
Dia: abans del proper divendres dia 12 de desembre de 2014.
Horari: en horari de 8 a 15 hores.
Lloc: a les oficines del Patronat Municipal d’Esports d’Igualada.

Igualada, 20 d’octubre de 2014.
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