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

7.500,00 € euros
6.000,00 € euros

Període d'execució del projecte subvencionat: 15/12/2021 a 15/12/2022

SUBVENCIONS PER A L'ENFORTIMENT I REACTIVACIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 2021
import en euros import en euros import en euros

Diferència

(2-1)

Ab
D.1  Nòmines i seguretat social IRPF (règim general o règim 
d’autònoms) del personal propi  vinculat al projecte 
(màxim 40% subvenció)

3.900,00 € 3.900,00 € 0,00 € A. Subvenció municipal (import 
sol·licitat a la instància/atorgat) 6.000,00 € 6.000,00 €

D.2 Rendiments anuals nets de l’empresari/a individual 
(veure 13.2 bases) (màxim 40% subvenció)

0,00 € 0,00 € B. Subvencions d'altres 
administracions 0,00 €

C. Subvencions d'ens privats 0,00 €

D. Recursos propis de l'organització 
aplicats al projecte 1.500,00 € 1.500,00 €

Total Despeses Directes   6.900,00 € 6.900,00 € 0,00 € E. Taquillatge 0,00 €
Diferència F. Quotes d'inscripció 0,00 €

(2-1) G. Venda de Productes 0,00 €

I.1 Personal de suport al projecte subvencionat (Nòmines i 
seguretat social)

0,00 € 0,00 € H Publicitat i/o Esponsorització 0,00 €

I.2  Assegurances 0,00 € 0,00 € I. Altres ingressos 0,00 €

I.3  Amortització 0,00 € 0,00 € Total Ingressos 7.500,00 € 7.500,00 €
I.4  Lloguer de béns immobles 200,00 € 200,00 € 0,00 €
I.5  Adquisició de materials i béns consumibles 
parcialment imputables al projecte

400,00 € 400,00 € 0,00 €

I.6  Manteniment d’edificis i/o instal·lacions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
I.7  Comunicacions (telèfon, correus, connexió a internet) 0,00 € 0,00 €

I.8  Despeses financeres 0,00 € 0,00 € Import  % Import %

I.9  Subministraments 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00% 0,00 € 100,00%
I.10  Treball realitzat per altres empreses, parcialment 
imputables al projecte subvencionable (neteja, 
seguretat...)

0,00 € 0,00 €
% subvencionat inicialment o després de reformulació (5)

80,00%

Total Despeses Indirectes   (Màx. 10% subv) 600,00 € 600,00 € 0,00 € % subvencionat després de justificació (6) 80,00%
Total Despeses 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 €

Signatura i segell (en cas de registre físic)

Notes:

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:         EKONOMIKON SCCL Import del cost total del projecte:
Codi de subvenció: 21S05408-001  Import de la subvenció atorgada:
Nom del projecte subvencionat: ENFORTIM ELS LLOGATERS DE LOCALS

DESPESES PREVISTES INGRESSOS PREVISTOS

Despeses directes 
(aquelles que s'identifiquen directament amb el projecte)

Previsió inicial o 
reformulada ja 
aprovada (1)

Despeses realitzades (2) Ingressos previstos

Desviació de Despeses (4)

En cas de presentació de la documentació per via telemàtica, cal imprimir/ desar els fulls en format pdf i signar-los electrònicament mitjançant certificat digital (no 
serà vàlida la signatura escanejada).

(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.

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 organització, durant un període mínim de 4 anys a comptar des de la data de presentació de la present justificació.

(*) 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.

(1) Previsió inicial o reformulació ja aprovada= S'ha 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'ha 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.

Despeses indirectes (es podran assignar al projecte fent 
sevir un percentatge d’assignació) 

Previsió inicial (1)
Ingressos obtinguts 

(3)

(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.

D.3  Treballs realitzats per professionals i empreses 
externes directament vinculades al projecte

3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €

Desviació d'ingressos (4)

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).

Població i data: 

(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

Previsió inicial o 
reformulada ja 
aprovada (1)

Despeses realitzades (2)

Ingressos menys despeses 


	despeses i ingressos

