Certificat per a la justificació econòmica
Nom convocatòria

Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local
Nom i cognoms

Expedient
_ _-___ /__

En qualitat de (Secretari o Interventor)

Entitat

NIF

CERTIFICO:
1. Que les despeses imputades corresponen a les accions incloses en la subvenció atorgada, que han
estat correctament realitzades d’acord amb els termes de la resolució d’atorgament i conforme a les
bases reguladores.
2. Que les despeses imputades al desenvolupament d’aquestes accions, segons relació que s’adjunta,
són elegibles i han estat degudament liquidades amb anterioritat a la fi del període de presentació de
la justificació econòmica.
3. Que aquestes despeses es suporten mitjançant nòmines pagades i documents de cotització de la
Seguretat Social segons la relació que s’adjunta.
4. Que els documents justificatius relacionats amb les despeses corresponents a l’actuació
subvencionada queden sota custòdia de l'entitat beneficiària, en els termes previstos a la base 4 d)
de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost.
5. Que aquesta entitat es compromet a presentar a requeriment del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya o dels òrgans de control corresponents la documentació material justificativa i els
antecedents que es creguin necessaris per comprovar la correcta aplicació de la subvenció.
6. Que aquesta entitat:
No ha sol·licitat cap subvenció o ajut per al mateix concepte que pugui concórrer amb el que
estableixen les normatives reguladores.
Ha sol·licitat o rebut altres subvencions o ajuts per al mateix concepte (s’adjunta relació)
7. Que el total de les diverses fonts de finançament de les accions no supera el 100% del seu cost.
8. Que del total de la subvenció atorgada resta un import no executat de
9. Que aquesta entitat:

SI

NO

euros1.

renuncia expressament a l’import no executat1.
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10. Que aquesta entitat ha realitzat en data
un reintegrament de
__euros,
corresponents a la diferència entre l’import no executat i l’import que resta pendent de cobrament, al
compte IBAN ES35 2100 1183 35 0200135636 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, del qual
s’adjunta comprovant bancari.
11. Que atès que l’import que resta pendent de cobrament queda condicionat a la verificació de la
justificació, aquesta entitat es compromet, si s’escau, a realitzar el reintegrament que en resulti2 al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Signatura

Vist-i-plau
Representant legal

Lloc i data
PROTECCIÓ DE DADES:De conformitat amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, les dades que apareixen en aquest document constaran el fitxer automatitzat “Base de dades de subvencions i
ajuts”. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya. L’òrgan administratiu responsable és la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; carrer Llull, 297-307,
08019-Barcelona. Adreça electrònica: protecciodades.soc@gencat.cat davant el qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició.

1
2

Aquesta quantia ha de correspondre al sumatori dels imports negatius de la columna “desviació” de la relació de despeses que s’adjunta.
Només en el cas que l’import no executat sigui superior a l’import que resta pendent de cobrament.

