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Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de Correu electrònic-Contactes, responsabilitat de l'Ajuntament de Cubelles. 
Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Pl. de la Vila, n. 1, 08880 Cubelles (Barcelona). 

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
ÀMBIT DE JOVENTUT 

1. Dades identificatives de l’entitat/associació sol·licitant

Nom de l’entitat 

NIF      Núm. Registre Municipal Núm. Registre Generalitat

Adreça de l’entitat/associació Codi postal Població

Adreça de notificacions Codi postal Població

Telèfon          Adreça electrònica

2. Dades de la persona representant (signant de la sol·licitud)
Nom i cognoms 

NIF           Càrrec a l’associació

Telèfon Adreça electrònica

El representant declara: 

- Que compleix i accepta tots els requisits exigits a les bases reguladores per a la justificació de subvencions per a la 
realització d’activitats i serveis en l’àmbit de la convocatòria pertinent. 

- Que totes les dades que consten en aquesta justificació i els documents que l’acompanyen són certes. 

- Que la documentació justificativa de les despeses, en motiu de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Cubelles, 
és la que consta a la liquidació del projecte/activitat que s’annexa a la present sol·licitud. 

- Que està assabentat/da que la manca de justificació documental de les subvencions rebudes per aquest 
Ajuntament, no només comporta la seva anul·lació i l’exigència de les altres responsabilitats per als perceptors, sinó 
que com a conseqüència d’aquesta manca de justificació no es tramitarà sol·licitud futura. 

- Que està obligat a aportar qualsevol documentació complementària que li requereixi aquest Ajuntament i 
comunicar els canvis que es puguin  produir en la documentació aportada. 

Cubelles,   de     

Signatura i segell de l’associació 
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 Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de Correu electrònic-Contactes, responsabilitat de l'Ajuntament de Cubelles. 
Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Pl. de la Vila, n. 1, 08880 Cubelles (Barcelona). 

3. Dades de la persona de contacte durant la tramitació: 

Nom i cognoms 
 
Càrrec a l’associació 
 
Telèfon            Adreça electrònica

 
4. Documentació que s’adjunta: 

 
  Memòria anual del projecte/activitat (pàg. 3, 4 i 5) 
 

  Memòria econòmica del projecte/activitat, juntament amb les factures corresponents a l’exercici subvencionat 
  (pàg. 6, 7 i 8) 
 

  Declaració responsable conforme està al corrent de pagament de la Seguretat Social, si la subvenció que ha rebut 
és inferior a 3.000,00€ o bé certificat expedit per la pròpia Seguretat Social i Hisenda si la subvenció rebuda és 
superior als 3.000,00€ (pàg. 9) 

 

  En cas d’obres, certificació del/la tècnic/a director/a i factures o liquidació del/la contractista.  
 

  Dos exemplars de la publicitat que s’hagi realitzat sobre l’activitat/s subvencionades, on hi consti la col·laboració o 
patrocini de l’Ajuntament o la declaració del president/a conforme no han realitzat publicitat de l’activitat.  

 
    Altra documentació:  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Tota la documentació que es presenti ha d’anar signada i amb el segell de l’entitat/associació.  
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Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Pl. de la Vila, n. 1, 08880 Cubelles (Barcelona). 

 

MEMÒRIA ANUAL DEL PROJECTE 

Nom del programa/activitat 
 
 
Descripció del programa/activitat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre i tipologia dels beneficiaris del projecte/activitat 
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Acompliment d’objectius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitjans de difusió de l’activitat 
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 Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de Correu electrònic-Contactes, responsabilitat de l'Ajuntament de Cubelles. 
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Avaluació de l’activitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificat conforme l’activitat s’ha dut a terme 
Nom i cognoms 
 
Càrrec a l’associació 
 
 
Certifico que el projecte/activitat subvencionada ha estat duta a terme durant l’any corresponent a la subvenció. 

 
Signatura i segell de l’entitat/associació 
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Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de Correu electrònic-Contactes, responsabilitat de l'Ajuntament de Cubelles. 
Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Pl. de la Vila, n. 1, 08880 Cubelles (Barcelona). 

MEMÒRIA ECONÒMICA DEL PROJECTE/ACTIVITAT 

 :   euros. 

Liquidació 

Saldo entitat/associació a data 01/01/  

Tancament exercici                      : 

DESPESES INGRESSOS 

Compra i transport d’equips i materials Quotes de socis Import 

Concepte Import 

Venda d’entrades/Inscripcions Import 

Total 

Costos de formació 

Concepte Import 

Venda de merchandising Import 

Total 

Despeses indirectes 

Concepte Import 

Patrocinadors/Col·laboracions Import 

Total 

Costos de funcionament 

Concepte Import 

Gestió de barres Import 

Altres ingressos Import 

Total 

Subvencions 

Ajuntament de Cubelles 

Total Total subvencions 

TOTAL DESPESES TOTAL INGRESSOS 
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Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de Correu electrònic-Contactes, responsabilitat de l'Ajuntament de Cubelles. Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Pl. de la Vila, n. 1, 08880 Cubelles (Barcelona).

Quadre justificatiu de despeses: (Omplir tantes fulles com sigui necessari). Cal adjuntar les factures corresponents, amb acreditació de pagament 

Ordinal* Núm. factura Data factura 
NIF 

Proveïdor/Tercer 
Proveïdor/Tercer Concepte Import 

Data 
pagament 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Subtotal 
(continuar a la següent pàgina) 

* Cal continuar la numeració des del full precedent i indicar el número a la factura corresponent.

Total despeses 
Cubelles,                      de         

President/a de l’entitat/associació Secretari/ària de l’entitat/associació 
Signatura i segell de l’entitat/associació Signatura 
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Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de Correu electrònic-Contactes, responsabilitat de l'Ajuntament de Cubelles. Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Pl. de la Vila, n. 1, 08880 Cubelles (Barcelona).

Quadre justificatiu de despeses: (Omplir tantes fulles com sigui necessari). Cal adjuntar les factures corresponents, amb acreditació de pagament, a l’exercici 201   : 

Ordinal* Núm. factura Data factura 
NIF 

Proveïdor/Tercer 
Proveïdor/Tercer Concepte Import 

Data 
pagament 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Subtotal 
(continuar a la següent pàgina) 

* Cal continuar la numeració des del full precedent i indicar el número a la factura corresponent.

Total despeses 

Cubelles,                      de         

President/a de l’entitat/associació Secretari/ària de l’entitat/associació 
Signatura i segell de l’entitat/associació Signatura 
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Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de Correu electrònic-Contactes, responsabilitat de l'Ajuntament de Cubelles. 
Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Pl. de la Vila, n. 1, 08880 Cubelles (Barcelona).

DECLARACIÓ RESPONSABLE CONFORME S’ESTÀ AL CORRENT DEL PAGAMENT A LA SEGURETAT SOCIAL 

L’apartat 3 de la base divuitena de les Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a projectes i 
activitats en l’àmbit de joventut estableix que: 
(...) 

- En el seu cas, declaració responsable conforme s’està al corrent de pagament de la Seguretat Social, si la 
subvenció que ha rebut és inferior a 3.000 € (inclosa al model de justificació), o bé certificat expedit per la 
pròpia Seguretat Social i Hisenda si la subvenció rebuda és superior als 3.000 €. 

Nom i cognoms del responsable de l’entitat/associació 

com a president/a de l’associació 

DECLARA: 

Sota la seva responsabilitat que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions envers la Seguretat Social 
d’acord amb el que estableixen els articles 14 i 15 del Reial Decret 1098/20001, de 12 d’octubre. 

I per que consti als efectes oportuns, signa la present declaració, en la data indicada. 

Cubelles,         de     

President/a de l’entitat/associació  Secretari/ària de l’entitat/associació 
Signatura i segell de l’entitat/associació Signatura 
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