
Justificació subvenció convocatòria general 

Annex 2

euros

euros

a 31/12/2020

data d'emissió Import total de 

la factura

Import 

imputable 

(dedicat) al 

projecte (3)

Import 

imputable a la 

subvenció 

municipal (4)

NIF Nom dd/mm/aaaa euros euros euros

0,00 € 0,00 €

1 14114780 Lloguer local P5801915I INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 8/1/2020 22,30 € 22,30 € 22,30 €

2 14114777 Lloguer local P5801915I INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 8/1/2020 11,59 € 11,59 € 11,59 €

3 14123682 Lloguer local P5801915I INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 4/2/2020 22,30 € 22,30 € 22,30 €

4 14123681 Lloguer local P5801915I INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 4/2/2020 11,59 € 11,59 € 11,59 €

5 14133682 Lloguer local P5801915I INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 3/3/2020 22,30 € 22,30 € 22,30 €

6 14133681 Lloguer local P5801915I INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 3/3/2020 11,59 € 11,59 € 11,59 €

7 14191685 Lloguer local P5801915I INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 15/10/2020 24,78 € 24,78 € 24,78 €

8 14191684 Lloguer local P5801915I INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 15/10/2020 12,88 € 12,88 € 12,88 €

9 14209395 Lloguer local P5801915I INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 3/11/2020 24,78 € 24,78 € 24,78 €

10 14209394 Lloguer local P5801915I INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 3/11/2020 12,88 € 12,88 € 12,88 €

11 14223820 Lloguer local P5801915I INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 4/12/2020 24,78 € 24,78 € 24,78 €

12 14223819 Lloguer local P5801915I INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 4/12/2020 12,88 € 12,88 € 12,88 €

214,65 € 214,65 €

13 20200191882 Subministrament d'aigua A-66098435 AIGUES DE BARCELONA 20/1/2020 73,82 € 73,82 € 73,82 €

14 20201637639 Subministrament d'aigua A-66098435 AIGUES DE BARCELONA 13/3/2020 74,11 € 74,11 € 74,11 €

15 20202909658 Subministrament d'aigua A-66098435 AIGUES DE BARCELONA 11/5/2020 68,37 € 68,37 € 68,37 €

16 20204624471 Subministrament d'aigua A-66098435 AIGUES DE BARCELONA 22/7/2020 71,23 € 71,23 € 71,23 €

17 20206108972 Subministrament d'aigua A-66098435 AIGUES DE BARCELONA 17/9/2020 74,64 € 74,64 € 74,64 €

18 20207722422 Subministrament d'aigua A-66098435 AIGUES DE BARCELONA 23/11/2020 72,12 € 72,12 € 72,12 €

19 SME001N0165351 Subministrament electricitat B-82846825 ENERGIA XXI S.L.U 31/1/2020 30,53 € 30,53 € 30,53 €

20 SME001N0383728 Subministrament electricitat B-82846825 ENERGIA XXI S.L.U 3/3/2020 28,94 € 28,94 € 28,94 €

Observacions

(2)

A. Recursos Humans (retribucions brutes i Seguretat Social del personal fix o eventual contractat)

Emissor de la factura

Codi de subvenció:

número de document: 

justificants despesa personal 
(1)

, 

factura o rebut/tiquet(2)

n
ú

m
. d

'o
rd

re
 (0

)

Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat (*)

Subtotal B

B. Lloguers (materials, infraestructures)

C. Subministraments (llum, aigua, gas)

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

Subtotal A

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES, CENTRE SOCIAL CAN PEGUERA

20S00181-001

SUPORT GLOBAL A L'ENTITAT

Persona física/jurídica beneficiària:         Import total del projecte:

Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

Concepte de la factura / 

document probatori equivalent

2.331,35 €

1.500,00 €                                          

1/1/2020
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coope
Sticky Note
he canviat aquest total pel que apareix en la suma de despeses



Justificació subvenció convocatòria general 

Annex 2

euros

euros

a 31/12/2020

Codi de subvenció:

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES, CENTRE SOCIAL CAN PEGUERA

20S00181-001

SUPORT GLOBAL A L'ENTITAT

Persona física/jurídica beneficiària:         Import total del projecte:

Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

2.331,35 €

1.500,00 €                                          

1/1/2020

21 SME001N0579308 Subministrament electricitat B-82846825 ENERGIA XXI S.L.U 27/3/2020 22,68 € 22,68 € 22,68 €

22 SME001N0774555 Subministrament electricitat B-82846825 ENERGIA XXI S.L.U 30/4/2020 18,44 € 18,44 € 18,44 €

23 SME001N0997048 Subministrament electricitat B-82846825 ENERGIA XXI S.L.U 29/5/2020 18,54 € 18,54 € 18,54 €

24 SME001N1205989 Subministrament electricitat B-82846825 ENERGIA XXI S.L.U 1/7/2020 17,39 € 17,39 € 17,39 €

25 SME001N1412194 Subministrament electricitat B-82846825 ENERGIA XXI S.L.U 1/8/2020 20,62 € 20,62 € 20,62 €

26 SME001N1648335 Subministrament electricitat B-82846825 ENERGIA XXI S.L.U 3/9/2020 20,45 € 20,45 € 20,45 €

27 SME001N1851262 Subministrament electricitat B-82846826 ENERGIA XXI S.L.U 21/9/2020 21,51 € 21,51 € 21,51 €

28 SME001N2051137 Subministrament electricitat B-82846827 ENERGIA XXI S.L.U 29/10/2020 19,65 € 19,65 € 19,65 €

29 SME001N2255123 Subministrament electricitat B-82846827 ENERGIA XXI S.L.U 27/11/2020 19,74 € 19,74 € 19,74 €

30 SME001N2464784 Subministrament electricitat B-82846828 ENERGIA XXI S.L.U 29/12/2020 24,55 € 24,55 € 24,55 €

697,33 € 697,33 €

31 91661 Hosting SSD avanzado B19578707 Cubenode System S.L. 9/7/2020 78,65 € 78,65 € 78,65 €

32 210009402 Factura venta sellos ESA-83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS 21/9/2020 100,75 € 100,75 €

33 210720 Sobres para cartas Y-0524401 LA SEVA BOTIGA 21/7/2020 6,80 € 6,80 €

34 120920 Sobres para cartas Y-0524401 LA SEVA BOTIGA 12/9/2020 6,80 € 6,80 €

35 2420 FOTOCOPIES CONVOCATORIA ASSEMBLEA B-62779145 ALZACOPY S.L. 9/9/2020 9,08 € 9,08 €

202,08 € 78,65 €

36 20200912 MANTENIMENT EQUIP DE MESURA D'AIGUA A-08018954 AQUALOGY SOLUTIONS (MUSA) 17/9/2020 8,26 € 8,26 €

37 1/807/3/409463 2 Deshumificadores D59474577 BAUHAUS 7/12/2020 558,00 € 558,00 €

566,26 € 0,00 €Subtotal E

Subtotal C

E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions

Subtotal D

D. Comunicacions (telèfon, fax, correus)
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Justificació subvenció convocatòria general 

Annex 2

euros

euros

a 31/12/2020

Codi de subvenció:

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES, CENTRE SOCIAL CAN PEGUERA

20S00181-001

SUPORT GLOBAL A L'ENTITAT

Persona física/jurídica beneficiària:         Import total del projecte:

Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

2.331,35 €

1.500,00 €                                          

1/1/2020

38 647/201227/7 PAPEL RECICLADO A4 80GRS B647909934 FLAMMA TEA S.L. 27/12/2020 5,20 € 5,20 €

39 647/201227/2 EPSON 18 CYAN B647909934 FLAMMA TEA S.L. 27/12/2020 9,05 € 9,05 €

40 X316515 CARP.PROJ.AJ 7 CM NEGRA F-08493611 LA CAPELL 4/9/2020 19,59 € 19,59 €

33,84 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

41 2357 IMPRESSIO DOSSIERS B62779145 ALZACOPY S.L. 27/1/2020 11,13 € 11,13 €

11,13 € 0,00 €

42 896049650 Assegurança B-59181149 ALLIANZ 17/6/2020 234,22 € 234,22 € 234,22 €

234,22 € 234,22 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

H. Publicitat i Propaganda

Subtotal H

Subtotal G

L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres treballs directament relacionats amb l'activitat i/o projecte)

Subtotal F

F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)

J. Allotjament i dietes (2)

I. Assegurances

Subtotal I

K. Viatges i desplaçaments (2)

G. Transport - Missatgeria

Subtotal L

Subtotal J

Subtotal K
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Justificació subvenció convocatòria general 

Annex 2

euros

euros

a 31/12/2020

Codi de subvenció:

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES, CENTRE SOCIAL CAN PEGUERA

20S00181-001

SUPORT GLOBAL A L'ENTITAT

Persona física/jurídica beneficiària:         Import total del projecte:

Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

2.331,35 €

1.500,00 €                                          

1/1/2020

43 VARIS DESPESSES  CAIXA BANC 2018 A-08663619 CAIXA BANX 31/12/2019 236,80 € 231,05 € 231,05 €

44 7090020 QUOTA FAVB G-08508186 F.A.V.B. 2/11/2020 87,00 € 87,00 € 87,00 €

45 40000000012 Quota Arxiu Historic de Nou Barris G-58373283 CEPRO 20/5/2020 15,00 € 15,00 €

46 9200294471 Cert. representante persona jurídica ESQ2826004JFNMT-RCM 12/6/2020 16,94 € 16,94 €

47 30000317069 Cert. representante persona jurídica Q2500376E Departament de Justicia 4/2/2020 21,85 € 21,85 €

371,84 € 318,05 €

TOTAL 2.331,35 € 1.542,90 €

Notes:

(0) El número d'ordre ha de ser correlatiu començant per 1

(4) En aquesta columna s'ha d'indicar l'import total o parcial de la factura  que s'imputa a la subvenció rebuda de l'Ajuntament de Barcelona/IBE/ICUB/IMD. El total imputat, en aquesta columna, ha de ser igual  a l'import de la subvenció rebuda.
(3) En el cas que un justificant inclogui conceptes que no tenen a veure amb el projecte/activitat/servei per al qual s'ha atorgat la subvenció, aquí només s'ha d'indicar la part que realment s'ha dedicat al projecte.

M. Altres despeses (a especificar)

(1) Respecte a les despeses de recursos humans, pot ser subvencionable el cost total salarial mensual, que correspon a la suma de la retribució bruta que apareix a la nòmina del treballador/a més la quota de l'empresa a la Seg. Social. Les despeses de personal es justifiquen amb la nòmina del treballador acompanyada dels corresponents TC1 i TC2 de la 

TGSS i el model 111 de l'IRPF.

(2) En el cas que el document justificatiu de la resta de despeses, no sigui una factura, sinó un altre document probatori equivalent, com un rebut o justificant (com per dietes o transport públic), indiqueu-lo en el camp d'observacions.

(*) S'han de relacionar totes les despeses del projecte/activitat/servei subvencionat. En el cas que el nombre de files de cada concepte sigui insuficient podeu inserir línies dins del mateix concepte seleccionant una cel·la verda i fent clic sobre el botó d'inserir línia.

Subtotal M

El Sr./Sra. (indicar el nom i cognoms de la persona representant que signa la justificació )  amb DNI/NIE (indicar el núm. DNI ) en qualitat de persona física beneficiària o representant legal de la persona jurídica beneficiària (indicar nom i cognoms) amb NIF (indicar núm DNI ).

CERTIFICA que els rebuts/tiquets que s'han identificat com a tals en el camp d'observacions corresponen a despeses generades per l'esmentada activitat, que pels seus imports i característiques no han pogut ser objecte de factura; que els justificants relacionats imputats al 

projecte/activitat/servei subvencionat durant el seu període d'execució han estat efectivament pagats; que custodiarà la documentació suport que ho acredita; que aquesta documentació es troba a disposició de l'Ajuntament de Barcelona o dels altres ens municipals en els arxius 

d'aquesta Entitat, durant un període mínim de 4 anys a comptar des de la data de presentació de la present justificació.

Barcelona, 17 de juny de 2021 Signatura 

TOTAL DESPESES
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Justificació subvenció convocatòria general

Annex 3

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:        Import total del projecte : 2.331,35 € euros

Codi de subvenció Import de la subvenció atorgada: 1.500,00 € euros

Nom del projecte subvencionat Període d'execució del projecte subvencionat: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data de 

cobrament

(dd/mm/aaaa) Import

NIF Nom (2) euros

1 SUBVENCIO SUPORT GLOBAL P-0801900B AJUNTAMENT DE BARCELONA 7/7/2020 1.500,00 €

Subtotal A 1.500,00 €

Subtotal B 0,00 €

Subtotal C 0,00 €

2 Recursos propis 831,35 €

Subtotal D 831,35 €

Subtotal E 0,00 €

Subtotal F 0,00 €

Subtotal G 0,00 €

Subtotal H 0,00 €

Subtotal I 0,00 €

TOTAL 2.331,35 €

Barcelona, 17 de juny de 2021 Signatura

Nota:

G. Venda de Productes

D. Recursos propis de l'entitat

E. Taquillatge

F. Quotes d'inscripció

Detall de tots els ingressos obtinguts i aportacions del propi beneficiari per a l'execució de l'activitat subvencionada

A. Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona (1)

B. Subvencions d'altres administracions

C. Aportacions d'ens privats

Observacions

n
ú

m
. d

'o
rd

re
 

(0
)

20S00181-001

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES, CENTRE SOCIAL CAN PEGUERA

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

SUPORT GLOBAL A L'ENTITAT

Emissor de l'ingrés
Concepte de l'ingrés

H. Publicitat i/o Esponsorització

I. Altres ingressos

Total INGRESSOS

El Sr./Sra. (indicar el nom i cognoms de la persona representant que signa la justificació)  amb DNI/NIE (indicar el núm. DNI) en qualitat de persona física beneficiària o representant legal de la persona jurídica beneficiària (indicar 

nom i cognoms) amb NIF (indicar núm DNI).

CERTIFICA que els ingressos imputats al projecte/activitat/servei subvencionat han estat efectivament ingressats; que custodiarà la documentació suport que ho acredita; que  aquesta documentació es troba a disposició de 

l'Ajuntament de Barcelona o dels altres ens municipals en els arxius d'aquesta Entitat, durant un període mínim de 4 anys a comptar des de la data de presentació de la present justificació.

5 / 8

coope
Sticky Note
he afegit aquest import que indiqueu al quadre d'observacions del resum, segons el qual l'entitat aporta aquesta xifra per arribar al total del cost del projecte



Justificació subvenció convocatòria general

Annex 3

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:        Import total del projecte : 2.331,35 € euros

Codi de subvenció Import de la subvenció atorgada: 1.500,00 € euros

Nom del projecte subvencionat Període d'execució del projecte subvencionat: 01/01/2020 a 31/12/2020

Detall de tots els ingressos obtinguts i aportacions del propi beneficiari per a l'execució de l'activitat subvencionada

20S00181-001

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES, CENTRE SOCIAL CAN PEGUERA

SUPORT GLOBAL A L'ENTITAT

(0) El número d'ordre ha de ser correlatiu començant pel número 1

(1) Si per part de l'Ajuntament només s'ha rebut subvenció d'un sector o districte o institut, es poden esborrar la resta, que s'han indicat a mode d'exemple.

(2) En cas que l'ingrés estigui pendent cobrament, indicar "P. Cobrament" 
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Justificació de subvenció convocatòria general

Estat de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a l'execució de l'activitat subvencionada 
(*)

2.331,35 € euros

1.500,00 € euros

Període d'execució del projecte subvencionat: 01/01/2020 a 31/12/2020

Previsió inicial o 

reformulació ja 

aprovada (1)

Despeses realitzades
(2)

Previsió inicial o 

reformulació ja 

aprovada (1)

Ingressos 

obtinguts
(3)

-  €                                  
1.500,00 €           1.500,00 €           

400,00 €                           214,65 €                            
1.000,00 €           -  €                     

800,00 €                           697,33 €                            
-  €                     

100,00 €                           202,08 €                            
500,00 €              831,35 €               

200,00 €                           566,26 €                            -  €                     

150,00 €                           33,84 €                              
-  €                     

150,00 €                           -  €                                  -  €                     

750,00 €                           11,13 €                              -  €                     

175,00 €                           234,22 €                            -  €                     

50,00 €                             -  €                                  3.000,00 €           2.331,35 €           

-  €                                  50,00% 64,34%

-  €                                  Previsió inicial Real

225,00 €                           371,84 €                            -  €                     -  €                     

3.000,00 €                       2.331,35 €                        

Import  % (6) Import %

-                               668,65 € -22,29% 668,65 €-              -22,29%

Signatura 

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:         

Codi de subvenció:

Import total del projecte:

Import de la subvenció atorgada:

Concepte

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES, CENTRE SOCIAL CAN PEGUERA

20S00181-001

SUPORT GLOBAL A L'ENTITATNom del projecte subvencionat:

Concepte

A. Subvencions municipals

B. Subvencions d'altres administracions

C. Aportacions d'ens privats

D. Recursos propis de la persona 

jurídica (l'entitat)

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

E. Taquillatge

Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat

Desviació d'ingressos (4)

F. Quotes d'inscripció

G. Venda de Productes

H. Publicitat i/o Esponsorització

I. Altres ingressos

Diferència Ingressos - Despeses 

% finançament municipal (5)

Total Ingressos

A. Recursos Humans 

(retribucions, S.Social)
B. Lloguers 

(materials, infraestructures etc.)
C. Subministraments 

(electricitat, aigua, gas)

Desviació de Despeses (4)Total Despeses

I. Assegurances

Explicar els motius pels quals existeix una desviació entre la despesa prevista en la sol·licitud de subvenció i la finalment realitzada , així com entre els ingressos previstos i els obtinguts.

Degut a la crisis económica que pateixen els veïns i veïnes, fruit de la pandemia, aquest any 2020, no s'han efectuat cobraments de quotes ni ha hagut ingressos propis de l'entitat. Els 831,35€ procedeixen dels fons propis de 

l'entitat.

El Sr./Sra. (indicar el nom i cognoms de la persona representant que signa la justificació)  amb DNI/NIE (indicar el núm. DNI) en qualitat de persona física beneficiària o representant legal de la persona jurídica beneficiària 

(indicar nom i cognoms) amb NIF (indicar núm DNI).

DECLARA que en relació al projecte/activitat/servei subvencionat s'han produït els ingressos i despeses que figuren en el present document, i que les desviacions respecte al pressupost inicial s'han produït per les motivacions 

a dalt esmentades, i perquè així consti, als efectes de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció concedida, signo la present declaració responsable.

Barcelona, 17 de juny de 2021

J. Allotjament i dietes

K. Viatges i desplaçaments

L. Treballs realitzats per empreses externes

(neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el 

M. Altres despeses (no incloses en cap dels apartats anteriors, 

com per exemple amortizacions dels bens adquirits, etc)

D. Comunicacions (telefon, fax, correus)

E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions

F. Adquisició de material fungible

(d'oficina, etc.)
G. Transport - Missatgeria

H. Publicitat i Propaganda

7 / 8

coope
Sticky Note
apareix aqui la xifra que l'entitat ha possat de la seva butxaca

coope
Sticky Note
he canviat la data



Justificació de subvenció convocatòria general

Notes:

(6) El % de la desviació final de despeses es calcula dividint l'import resultant de despeses reals - despeses previstes, entre el total de despeses previstes i de la mateixa manera els ingressos, En cas d'existir una desviació sempre s'ha de motivar.

(1) Previsió inicial o reformulació ja aprovada= S'han d'indicar la previsió inicial de despeses i d'ingressos segons allò que es va indicar al projecte original en el "pla de viabilitat econòmica del projecte - pressupost general" . En cas que ja s'hagi aprovat una reformulació, s'han d'indicar les 

quantitats reformulades. 
(2) Despeses reals = Cost real total del projecte subvencionat. Automàticament s'introduiran els subtotals de les despeses relacionades al full Despeses-detall.

(3) Ingresos reals = Total d'ingressos obtinguts per a la realització del projecte subvencionat. Automàticament s'introduiran els subtotals dels ingressos relacionats al full Ingressos-detall

(4) Desviació: En el cas de les despeses, la desviació és la diferència entre despeses reals i la previsió inicial de despeses; i en el cas d'ingressos, la diferència entre els ingressos reals i la previsió inicial d'ingressos. 

(5) % finançament municipal = percentatge que suposen les subvencions municipals (A) respecte del  total d'ingressos del projecte subvencionat.

(*) Les columnes ombrejades en color  s'aniran emplenant automàticament a partir de les dades introduïdes en els documents de despeses -detall i ingressos-detall. Per tant, no imprimiu aquest full fins haver emplenat els altres.
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