Model de sol·licitud:

Subvencions del Patronat Provincial de Turisme de València «IMPULSEM TURISME» 2021.
ANNEX IV - COMPTE JUSTIFICATIU
El Sr. / La Sra.
Viso el decret número

secretari/ària o interventor/a de l’Ajuntament de
/2021 de la Vicepresidència del Patronat Provincial de Turisme de València, de data

concedeix a aquest ajuntament una subvenció de

.
de/d’

de 2021, pel qual es

euros per a la realització del projecte

dins de la convocatòria de concessió d’ajudes a:
1.1. Municipis (que no tinguen reconeguda la condició de municipi turístic) i entitats locals menors per a projectes turístics, accions de promoció turística i mesures destinades a
reforçar i garantir la seguretat de turistes i visitants enfront de la Covid-19.
1.2. Municipis (de menys de 30.000 habitants) per a la realització i/o reposició d’infraestructures en recursos turístics de caràcter natural, paisatgístic, historicoartístic i mediambiental.
(En el cas de sol·licitar els epígrafs 1.1 i 1.2 s’hauran de presentar dues justificacions diferents).
1.3. Mancomunitats per a projectes turístics, accions de promoció turística i mesures destinades a reforçar i garantir la seguretat de turistes i visitants enfront de la Covid-19.
2.1. Associacions, fundacions i altres entitats per a projectes turístics, accions de promoció turística i mesures encaminades a contrarestar els efectes negatius de la Covid-19.
2.2. Organitzacions representatives de les empreses del sector turístic de la província de València per a contrarestar els efectes negatius de la Covid-19.

Certifique:
Que l’actuació objecte de subvenció s’ha executat íntegrament de conformitat amb les condicions i els terminis establits en la resolució de la concessió i en la convocatòria.
Que en la contractació de l’actuació objecte de l’ajuda s’han seguit els procediments establits en la normativa aplicable en matèria de contractació pública.
Que segons els documents que consten en aquesta Secretaria/Intervenció, les activitats que integren el projecte subvencionat s’han realitzat i es corresponen amb les factures que s’indiquen a
continuació, les quals han sigut aprovades i reconeguda l’obligació per part d’aquesta entitat i no seran presentades a cap altra subvenció.

Taula de factures:
CIF PERCEPTOR

CONCEPTE

NÚM. FACTURA

DATA FACTURA

BASE IMPOSABLE

IVA

IVA DEDUÏBLE (no/si)

TOTAL €

IMPORT

Que renuncia a la quantitat de

euros del total de la subvenció concedida.

Que el pressupost total previst/executat per part d’aquesta entitat per a la realització del projecte subvencionat ha sigut de

euros.

Que les DESPESES efectuades per part d’aquesta corporació per a la realització del projecte han sigut les següents:

Taula de despeses:
CONCEPTE

IMPORT

TOTAL €
*Si no hi ha despeses, es farà constar en el CONCEPTE «Sense despeses»

Que els INGRESSOS que ha generat el programa/projecte subvencionat han sigut els següents:

Taula d’ingressos:
TIPUS D’INGRÉS

ENTITAT

CONCEPTE

IMPORT

TOTAL €
*Tipus d’ingrés: patrocini, subvenció, taquilla…
*Si no hi ha ingressos, es farà constar en el CONCEPTE «Sense ingressos»

Que el beneficiari d’aquesta subvenció, en relació a les dades incloses en aquest document, posa a la disposició de la Diputació de València la documentació que així les acredita per a qualsevol
comprovació.
I per deixar-ne constància i als efectes legals oportuns, expedisc la present certificació amb la signatura d’Intervenció/Secretaria i el vistiplau de l’Alcaldia/Presidència.
En cas de necessitar més espai per a omplir la informació requerida, caldrà presentar com a documents adjunts al Compte justificatiu tots els annexos que siguen necessaris.

