TUTORIAL D'AJUDA – JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS 2020

1 - Quins documents s'han de presentar per a justificar les subvencions?


El compte justificatiu, signat per la Intervenció de la corporació (formulari disponible
en la web del SARC) on hauran de constar les dades de les factures de les activitats
subvencionades, la relació de DESPESES de la totalitat d'activitats del programa
subvencionat (a més de les subvencionades) i els INGRESSOS generats per conceptes
com a taquilla, patrocini o altres subvencions.



La memòria d'activitats. Els continguts de la memòria han d'abastar la programació
íntegra, no solament les activitats subvencionades pel SARC, amb les següents dades:
- Denominació del programa.
- Objectius previstos i compliment d'estos.
- Activitats realitzades, data i lloc de realització.
- Valoració quantitativa de les activitats, tipus de públic, nombre d'assistents,
accions de comunicació o difusió realitzades.
- Conclusions.



Material divulgatiu, on conste expressament el patrocini del SARC de la Diputació de
València amb el logotip vigent del SARC.

2 - Aspectes a tindre en compte en emplenar el formulari web del compte justificatiu


Utilitzar Google Chrome per a poder generar el PDF que ha d'entregar-se posteriorment
en la Seu Electrònica de la Diputació (Carpeta Ajuntament).



Emplenar els camps del formulari i la informació de les tres taules desplegables: relació
de factures, relació de despeses i relació d'ingressos.

En cas que no hi haguera despeses, haurà de fer-se constar en la primera fila de la taula,
amb el concepte “Sense despeses” i “0” en l'import.
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Si no hi haguera ingressos afegits, cal fer el mateix en la taula d'ingressos, en els camps
obligatoris (Tipus, concepte, import).

En el camp de “pressupost total” ha d'incloure's la despesa de la programació global
relacionada amb la línia de subvenció, sumant a més el cost de les possibles activitats no
subvencionades realitzades durant l'any.

3 – Què succeeix si les factures presentades no justifiquen la totalitat de la subvenció concedida?
En este cas el propi formulari, calcula la quantitat que no es justifica, i mostra de forma
automàtica un paràgraf de renúncia, amb la quantitat reflectida. (Exemple per a una subvenció
de 13.847,80 euros).
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4 – Es pot justificar la subvenció amb activitats diferents a les presentades en la sol·licitud de
subvenció?
Si. És necessari prèviament notificar este canvi al SARC mitjançant la tasca “Annexar
documentació comunicació de canvis” de la Carpeta Ajuntament, que haurà de ser validat pel
SARC una vegada comprovat que la nova activitat compleix amb les condicions de la
convocatòria.

5 – Quin material divulgatiu es pot presentar?
Tota la documentació que hagen generat les diverses activitats del Projecte: cartells,
programes..., així com arxius de seguiment on incloguem fotografies, articles de premsa…
Tota esta documentació cal unir-la en un sol PDF per a incloure en la Carpeta Ajuntament.

