JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA (Subvencions extraordinàries destinades al comerç local i de serveis de Sant Joan Despí per
fer front a la crisi econòmica generada per la Covid-19)

En/Na .................................................................................................... , amb NIF ............................................................
En qualitat de representant del comerç o activitat ............................................... , amb CIF ............................................................

DECLARO:

-

Que les despeses subvencionades han estat efectivament pagades abans de finalitzar el període de justificació.

-

Que els justificants originals de les despeses queden arxivats en les instal·lacions del comerç o activitat, i que em comprometo a presentar, a
requeriment de l'Ajuntament o dels òrgans de control corresponents, la documentació material justificativa i els antecedents que es creguin necessaris
per comprovar l'aplicació de la subvenció.
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Relació classificada de despeses a justificar
LÍNIA A – Subvenció per les despeses vinculades al manteniment de l’activitat dels comerços locals i serveis.
CONCEPTES SUBVENCIONABLES
Lloguer
Quotes d’hipoteques
Quotes de préstecs
Quotes d’autònoms
Subministraments per l’activitat
Serveis per l’activitat
Despeses laborals

DATA EMISSIÓ REBUT

IMPORT REBUT A JUSTIFICAR

TOTAL DESPESES

Documentació adjuntada per a la justificació:
Document que acrediti la continuïtat de l’activitat (a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma i per un període de 3 mesos).
Document de la liquidació del 2n trimestre dels exercicis 2019-2020 que evidenciï la reducció involuntària del 50% en la facturació.
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LÍNIA B – Subvenció destinada a la reactivació dels comerços locals i serveis en la seva adaptació digital i la despesa en mesures de
prevenció a causa de la Covid-19.

CONCEPTES SUBVENCIONABLES
Despeses per desenvolupar i/o millorar la digitalització del negoci.
Despeses per la implementació i el desenvolupament del teletreball.
Despeses derivades de l’obtenció d’EPIS, recursos materials per neteja i desinfecció i elements de barrera.
Despeses derivades de la instal·lació de sistemes de control relacionades amb les mesures establertes i recomanables per la Covid-19.
Despeses realitzades entre el 14 de març i el 30 d’octubre de 2020:
DATA EMISSIÓ FACTURA

IMPORT FACTURA A JUSTIFICAR

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA

TOTAL DESPESES

Documentació adjuntada per a la justificació:
Factures i comprovants de pagament de les despeses realitzades i descrites a la grella anterior.
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IMPORTS TOTALS A JUSTIFICAR PER LÍNIA A + LÍNIA B (En cas de sol·licitar i haver percebut la subvenció de les dues línies)

IMPORT LÍNIA A
IMPORT LÍNIA B
TOTAL DESPESES

Signatura del/ de la representant legal i segell
Signatura

Segell de comerç / activitat

Lloc i data ...........................................................................................................................................
SR. ALCALDE PRESIDENT DE SANT JOAN DESPÍ
D'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, s'informa que les dades personals seran incloses en el fitxer "Promoció Econòmica" amb la finalitat de gestionar aquesta subvenció. Podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest fitxer: Ajuntament de Sant Joan Despí/camí del Mig, 9/ 08970-Sant Joan
Despí..
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