Justificació subvenció convocatòria generalAnnex 3

Estat de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a l'execució de l'activitat subvencionada
Nom de la persona física/jurídica benefciària:
Codi de subvenció:
Nom del projecte subvencionat:
Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat
Concepte

Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat
21S00327-001
Suport a les activitats de l'associació

Previsió inicial o
Despeses realitzades
(2)Despeses realitzades
reformulació ja
(2)
aprovada (1)Previsió inicial o

3.964,71 € euros
Import total del projecte:Import total del projecte:
1.800,00 € euros
Import de la subvenció atorgada:
Període d'execució del projecte subvencionat:
Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat
Concepte
Previsió inicial
o reformulació
ja aprovada
(1)Previsió inicial o

reformulació ja aprovada (1)

A. Recursos Humans
(retribucions, S.Social)A. Recursos Humans
(retribucions, S.Social)
B. Lloguers
(materials, infraestructures etc.)B. Lloguers
(materials, infraestructures etc.)
C. Subministraments
(electricitat, aigua, gas)C. Subministraments
(electricitat, aigua, gas)
D. Comunicacions (telefon, fax, correus)
E. Manteniment d'edifcis i/o instal·lacions
F. Adquisició de material fungible
(d'ofcina, etc.)F. Adquisició de material fungible
(d'ofcina, etc.)
G. Transport - Missatgeria
H. Publicitat i Propaganda
I. Assegurances
J. Allotjament i dietes
K. Viatges i desplaçaments
L. Treballs realitzats per empreses externes
(neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el
projecte)
M. Altres despeses (no incloses en cap dels apartats
anteriors, com per exemple amortizacions dels bens
adquirits, etc)
Total Despeses

(*)

01/01/2021 a

31/12/2021

Ingressos
obtinguts

(3)Ingressos obtinguts
(3)

reformulació ja aprovada

-€
250,00 €

-€
-€
-€

1.000,00 €
300,00 €
1.000,00 €
500,00 €
425,00 €

900,00 €

568,57 €
78,27 €

A. Subvencions municipals

(1)
1.800,00
€

-€

C. Aportacions d'ens privats

-€

D. Recursos propis de la persona
jurídica (l'entitat)

1.500,00 €

-€

416,24 €
G. Venda de Productes
-€
H. Publicitat i/o Esponsorització
1.019,52 €
I. Altres ingressos
430,51 €
-€
Total Ingressos
-%
€ fnançament municipal (5)% fnançament municipal (5)
1.073,50 €

225,00 €

378,10 €
3.964,71 €

300,71 €

E. Taquillatge
F. Quotes d'inscripció

4.600,00 €

1.800,00 €

B. Subvencions d'altres
administracions

935,00 €
1.300,00 €

4.600,00 €
39,13%
Previsió inicial

Diferència Ingressos - Despeses
Desviació de Despeses (4)
Import

% (6)

#NOMBRE
-635,29 €
?

395,00 €
-€
534,00 €
3.964,71 €
#NOMBRE?
Real

Desviació d'ingressos (4)
Import
-635,29 €

%
#NOMBRE?

Explicar els motius pels quals existeix una desviació entre la despesa prevista en la sol·licitud de subvenció i la fnalment realitzada , així com entre els ingressos previstos
i els obtinguts.
Aquest any hem recuperat ingressos respecte de l'any passat, especialment en quotes dels associats. Ens hem apropat a les despeses previstes, tot i que la incidència de la pandèmia durant l'any ens ha
obligat a reduir algunes activitats i per tant també despeses. Esperem que l'any 2022 sigui més fàcil poder tenir una comptabilitat no subjecta a les imprevisibilitats del context.

El Sr./Sra. Elia Herranz Merenciano amb DNI 33408537W en qualitat de persona física benefciària o representant legal de la persona jurídica benefciària Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat amb
NIF G58369869.
DECLARA que en relació al projecte/activitat/servei subvencionat s'han produït els ingressos i despeses que fguren 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 justifcar el compliment de l'objecte de la subvenció concedida, signo la present declaració responsable.

Població i data: Barcelona, 27 de febrer de 2022

Signatura

Firmado digitalmente

33408537W por 33408537W ELIA
(R:
ELIA HERRANZ HERRANZ
G58369869)
(R: G58369869) Fecha: 2022.03.19
19:04:42 +01'00'
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Notes:
(*) 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 fns haver emplenat els altres.
(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) % fnançament municipal = percentatge que suposen les subvencions municipals (A) respecte del total d'ingressos del projecte subvencionat.
(6) El % de la desviació fnal 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.
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