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JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE SUBVENCIÓ ÀMBIT D’EDUCACIÓ 

EXERCICI                    . 

EXPOSO 

Que a aquesta entitat se li ha atorgat al ______ una subvenció destinada a l’obra, programa o activitat amb el 

títol__________________________________________________________________________________ 

per import total de ______________, amb les dades d’atorgament: 

 Conveni amb la Regidoria _____________________________ de data _______________ 

 Resolució / Acord de _____________________________ de data _______________ 

i que efectivament s’ha destinat la subvenció a la finalitat per a la qual va ser concedida. 

DEMANO 

Que es tingui per justificada la subvenció destinada a l’obra, programa o activitat anteriorment esmentat/da. 

Cubelles,      de     de     Signatura del/la president/a i Segell de l’Entitat 

IL·LUSTRÍSSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 

DADES DE L’ENTITAT 

Nom de l’entitat NIF 

Nom i Cognoms del Representant DNI/NIF/NIE 

Carrer, plaça... Número/Pis Municipi Codi Postal 

Telèfon Correu electrònic  Fax 

Núm. d’inscripció al Registre Municipal d’Entitats Núm. d’Inscripció al Registre d’assoc. de la Generalitat 
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DOCUMENTACIÓ OBLIGADA QUE  S’ADJUNTA: 
 

Sent la subvenció per a l’adquisició d’un immoble: còpia de la corresponent escriptura. 

 

 Sent la subvenció per a l’execució d’obres: certificació del tècnic director i factures, o liquidació del 

contractista. 

 

 Sent la subvenció el finançament general d’una entitat, programa, projecte o una activitat realitzada 

per aquesta: el balanç i la memòria de funcionament, on hi consta: 

 
- Un certificat del representant de l'entitat beneficiària que justifiqui que l'activitat motiu de la 

subvenció ha estat duta a terme. 
 

- L'explicació del desenvolupament del projecte o l'activitat (adjuntar memòria explicativa). 

 
- El nombre d'inscripcions o de participants, quan es tracti d'activitats controlables amb aquests 

mitjans, incloent-hi una còpia dels documents acreditatius corresponents. 
  

- Una memòria econòmica d’ingressos i despeses del projecte/activitat per al qual s’ha rebut la 
subvenció (balanç d’ingressos i de despeses). Model en pàgina 3. 
 

- Liquidació del projecte/activitat, juntament amb les factures. Model en pàgina 4 a 7. 
 

 Relació i còpia de les factures, minutes i demés justificants de les despeses efectuades per 
l’entitat beneficiària, les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la 
normativa vigent aplicable. 

 Acreditació del pagament de les despeses anteriors (justificant de transferència, xec o rebut 

signat i segellat). 

 
- 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. 
 

- Declaració responsable en relació amb les remuneracions dels òrgans de direcció o 
administració. Model en pàgina 8.  
En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les persones jurídiques 
que puguin percebre una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar 
a l’òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions 
de llurs òrgans de direcció o administració, per tal que l’òrgan concedent les faci públiques 
sempre que la subvenció concedida superi l’import de 10.000 euros. Les entitats privades a què 
es refereixen els epígrafs a) i b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern han de complir amb les obligacions de 
transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables 

 
En el cas de supòsits de difícil o impossible presentació d’algun dels justificants, s'hi ha d'adjuntar una 

declaració jurada, segons el model normalitzat d’aquest Annex. 
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MEMÒRIA ECONÒMICA D’INGRESSOS I DESPESES DEL PROJECTE/ACTIVITAT. 

Cubelles,  de/d’    de         Signatura del/la president/a i Segell de l’Entitat 
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LIQUIDACIÓ DEL PROJECTE/ACTIVITAT 

DADES DE L’ENTITAT 

Nom de l’entitat NIF 

Nom i Cognoms del President: DNI/NIF/NIE 

DECLARO 

Que respecte la subvenció atorgada per a la realització de l’obra, programa o activitat 
_____________________________________________________________________________________ 

per a l’exercici ________: 

1. Respecte els ingressos:

Total ingressos obtinguts inclosa la subvenció 
de  
l’Ajuntament:  
Acreditat documentalment: 

Justificació de la manca d’acreditació documental: 

2. Respecte les despeses:

________________________ € 

________________________ € 

______________________________________  
______________________________________ 

______________________________________

Total despeses realitzades: 

Total de factures, minutes i altres, 

acreditades documentalment: 

Total de rebuts (signats i segellats) i 

pagaments mitjançant xecs o transferències 

acreditats documentalment: 

Justificació de la manca d’acreditació 
documental: 

________________________ € 

________________________ € 

________________________ € 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

El que fa constar expressament, mitjançant la present declaració jurada. 

    Cubelles, de de  Signatura del/la president/a i Segell de l’Entitat 
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QUADRE JUSTIFICATIU DE DESPESES: Cal adjuntar les factures corresponents, amb acreditació de pagament, a l’exercici________: 

Num Data Num. Factura Nom NIF proveïdor Concepte Acció Import Data de 

Ordre factura Proveïdor Vinculada pagament 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Suma 

Si teníu més factures, cal continuar a la següent pàgina Subtotal: 

Cubelles,  de  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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QUADRE JUSTIFICATIU DE DESPESES: Cal adjuntar les factures corresponents, amb acreditació de pagament, a l’exercici________: 

Num Data Num. Factura Nom NIF proveïdor Concepte Acció Import Data de 

Ordre factura Proveïdor Vinculada pagament 

Si teniu més factures, cal continuar a la següent pàgina 

Suma 

TOTAL: 

Cubelles,  de  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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QUADRE JUSTIFICATIU D’INGRESSOS OBTINGUTS 

Saldo entitat/associació a data 01/01/_______:  euros. 

Concepte de l’ingrés Acció Vinculada Import 

Quotes d’associats 

Venda d’entrades 

Venda merchandatge 

Venda productes bar 

Venta tiquets sortejos 

Loteria 

Inscripcions a excursions,... 

Donatius, esponsoritzacions 

Publicitat 

Organització activitats 

Altres subvencions 

Altres (especificar) 

Total Import d’ingressos: 0,00 

Cubelles,  de  de 

President/a de l’entitat/associació Secretari/ària de l’entitat/associació
Signatura i segell de l’entitat/associació 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LES REMUNERACIONS 

DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ O ADMINISTRACIÓ. 

Dades identificatives de l’entitat/associació: 

Nom de l’entitat 

NIF Núm. Registre Municipal d’Entitats 

Adreça Codi postal Població 

Telèfon Adreça electrònica 

Dades de la persona que actua en nom i representació de l’entitat/associació: 

Nom i cognoms NIF 

Adreça Codi postal Població 

Telèfon Adreça electrònica 

Declaració: 

D’acord amb l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
Pública i bon govern, la persona signant declara: 

Que les remuneracions que percep els òrgans de direcció i administració de la persona jurídica que 
representa són les següents:  

Càrrec Retribucions brutes 
anuals 

 de          ,             de/d’     

Signatura del/la representant legal i segell de l’entitat 
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