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JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ  
SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ATORGADA A  UNA 
ENTITAT  
DADES DE LA PERSONA QUE ACTUA COM A REPRESENTANT DE L’ENTITAT 
Nom i cognoms DNI / NIE 

Domicili 

Municipi Codi postal 

Telèfon Fax Correu electrònic 
 

DADES DE L’ENTITAT 
Nom entitat CIF / NIF 

Domicili social 

Municipi Codi postal 

Adreça web Nº Registre Municipal Entitats 

Telèfon Fax Correu electrònic 
 

DADES DE LA SUBVENCIÓ QUE ES VOL JUSTIFICAR 
Àmbit (Cultura, Esports, Joventut, Gent Gran...) 

Tipus    Convocatòria        Conveni         Altres (especificar)  

Títol convocatòria municipal (quan sigui el cas) 

Projecte Import a justificar 
 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE S’ADJUNTA 
 Memòria de l’activitat o projecte subvencionat (ANNEX 1) 

 Balanç econòmic del projecte o activitat subvencionada, i, si s’escau, general de l’entitat (ANNEX 2) 

 Original o fotocòpia compulsada de les factures i rebuts justificatius de la despesa de l’activitat subvencionada, amb un llistat 
o relació (ANNEX 3) 

 Relació de despeses de personal (ANNEX 4) 

 Relació de despeses en concepte de dietes i locomoció (ANNEX 5) 

 Certificació acreditativa dels justificants i rebuts de la realització del programa (ANNEX 6) 

 Declaració responsable d’altres subvencions rebudes (ANNEX 7) o declaració negativa d’haver rebut altres subvencions 
(ANNEX 8) 

 Publicitat editada per l’entitat (ANNEX 9) o declaració negativa d’haver editat publicitat (ANNEX 10) 

 Certificació de la realització del programa, signat pel representant legal (ANNEX 11) 

 Altres (especificar) 

 
 
  

Signatura representant      Segell entitat 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de  
D’acord amb l’ establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se informa a la persona interessada que les dades facilitades seran 
incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament (pl. Francesc Layret, s/n; 08290 Cerdanyola del 
Vallès o través de la web www.cerdanyola.cat). 
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MEMÒRIA DEL PROJECTE O ACTIVITAT SUBVENCIONADA (ANNEX 1) 

Nom de l’activitat o el projecte subvencionat: 

Any:  Entitat: 

 
MEMÒRIA DEL PROJECTE O ACTIVITAT SUBVENCIONADA 
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MEMÒRIA DEL PROJECTE O ACTIVITAT SUBVENCIONADA (continuació) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura representant      Segell entitat 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de 
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BALANÇ ECONÒMIC DEL PROJECTE O ACTIVITAT SUBVENCIONADA (ANNEX 2) 

Nom de l’activitat o el projecte subvencionat: 

Any:  Entitat: 
 
INGRESSOS 

Recursos propis (quotes socis, entrades...) 

 

Subvenció de l’Ajuntament de Cerdanyola 

Altres subvencions públiques (desglossant-les) 

 

Patrocinis privats (desglossant-los) 

 

Altres ingressos (desglossant-los) 

 

                                                                                                                          TOTAL: 
 
DESPESES 

Personal contractat 

 

Material (desglossant-lo) 

 

Premis i trofeus 

 

Altres despeses (desglossant-les) 

 

 

 

 

                                                     TOTAL: 
 
RESUM 

Diferència entre ingressos i despeses: 
 
Nota: en alguns casos serà necessari aportar també el balanç econòmic anual (o pressupost executat) 
de l’entitat 
 
 
  

Signatura representant      Segell entitat 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de  
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RELACIÓ DE FACTURES I/O REBUTS JUSTIFICATIUS DE LA DESPESA DEL PROJECTE 
O ACTIVITAT SUBVENCIONADA (ANNEX 3) 

Nom de l’activitat o el projecte subvencionat: 

Any:  Entitat: 
 

Núm. 
ordre 

Núm. 
factura 

Data factura Proveïdor Concepte Import 

      

TOTAL  

 
Nota: a aquesta relació s’han d’adjuntar els originals o fotocòpies compulsades relacionades 
 
 
 
  

Signatura representant      Segell entitat 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de  
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RELACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL JUSTIFICATIVES DE LA DESPESA DEL 
PROJECTE O ACTIVITAT SUBVENCIONADA (ANNEX 4) 

Nom de l’activitat o el projecte subvencionat: 

Any:  Entitat: 
 
Núm. 
ordre 

Nom i cognoms del treballador/a Categoria laboral Import 

    

TOTAL  

 
 

 
 
 
  

Signatura representant      Segell entitat 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de  
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RELACIÓ DE DESPESES DE DIETES I LOCOMOCIÓ JUSTIFICATIVES DE LA DESPESA 
DEL PROJECTE O ACTIVITAT SUBVENCIONADA (ANNEX 5) 

Nom de l’activitat o el projecte subvencionat: 

Any:  Entitat: 
 
Despeses realitzades per 

Allotjament a Dies Import 

Manutenció a Dies Import 

Bitllets de transport de Dies Import 

Transport en vehicle propi amb matrícula Km Dies Import 
 

Despeses realitzades per 

Allotjament a Dies Import 

Manutenció a Dies Import 

Bitllets de transport de Dies Import 

Transport en vehicle propi amb matrícula Km Dies Import 

 

Despeses realitzades per 

Allotjament a Dies Import 

Manutenció a Dies Import 

Bitllets de transport de Dies Import 

Transport en vehicle propi amb matrícula Km Dies Import 

 

Despeses realitzades per 

Allotjament a Dies Import 

Manutenció a Dies Import 

Bitllets de transport de Dies Import 

Transport en vehicle propi amb matrícula Km Dies Import 

 

 
 
 
 
 
 
  

Signatura representant      Segell entitat 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de  
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RELACIÓ DE DESPESES DE JUSTIFICATIVES DE LA DESPESA DEL PROJECTE O 
ACTIVITAT SUBVENCIONADA (ANNEX 6) 

Nom de l’activitat o el projecte subvencionat: 

Any:  Entitat: 
 
 

En/Na 

com a representant legal de l’entitat 

certifica que els justificants, rebuts o altra documentació que s’adjunten a aquest document 

corresponen a despeses generades pel projecte o activitat subvencionada que, pels seus imports 

i característiques no han pogut ser objecte d’emissió d’una factura formal. 
 

Núm. 
ordre 

Tipus document Concepte Import 

    

TOTAL  

 

Nota: a aquesta relació s’han d’adjuntar els originals o fotocòpies compulsades relacionades 

 

 

 
 
 
 
  

Signatura representant      Segell entitat 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de  
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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ALTRES SUBVENCIONS REBUDES PEL PROJECTE O 
ACTIVITAT SUBVENCIONADA (ANNEX 7) 

Nom de l’activitat o el projecte subvencionat: 

Any:  Entitat: 
 
 

En/Na 

com a representant legal de l’entitat 

declara que l’entitat a la qual representa ha estat beneficiaria, durant el mateix exercici 
econòmic que la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i que ara es 
justifica, de les subvencions o ajuts pel mateix projecte o activitat subvencionada que es 
detallen a continuació: 
 

Entitat atorgant i, si s’escau, concepte Import 
  

TOTAL  

 

 
 

 
 
 
 
  

Signatura representant      Segell entitat 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de  
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER REBUT ALTRES SUBVENCIONS PEL 
PROJECTE O ACTIVITAT SUBVENCIONADA (ANNEX 8) 

Nom de l’activitat o el projecte subvencionat: 

Any:  Entitat: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En/Na 

com a representant legal de l’entitat 

declara que l’entitat a la qual representa no ha estat beneficiaria, durant el mateix exercici 
econòmic que la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i que ara es 
justifica, de cap altre subvenció o ajut pel mateix projecte o activitat subvencionada  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Signatura representant      Segell entitat 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de  
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PUBLICITAT DEL PROJECTE O ACTIVITAT SUBVENCIONADA EDITADA (ANNEX 9) 

Nom de l’activitat o el projecte subvencionat: 

Any:  Entitat: 
 
 

 

Nota: adjuntar un original del material publicitari o enganxar en el requadre una còpia del mateix  
 
 
 
 
  

Signatura representant      Segell entitat 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de  
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER EDITAT PUBLICITAT DEL PROJECTE O 
ACTIVITAT SUBVENCIONADA (ANNEX 10) 

Nom de l’activitat o el projecte subvencionat: 

Any:  Entitat: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En/Na 

com a representant legal de l’entitat 

declara que l’entitat a la qual representa no ha editat publicitat ni propaganda impresa de cap 
mena per a difondre el projecte o activitat que ha estat objecte de la subvenció que ara es 
justifica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Signatura representant      Segell entitat 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de  
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DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE CERTIFICA LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE O 
ACTIVITAT SUBVENCIONADA (ANNEX 11) 

 

Nom de l’activitat o el projecte subvencionat: 

Any:  Entitat: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En/Na 

com a representant legal de l’entitat 

certifica que el projecte o activitat subvencionada s’ha realitzat de conformitat amb el projecte, 
la memòria, el pressupost i la resta de dades que s’especificaven en la sol·licitud presentada i en 
aquesta justificació.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Signatura representant      Segell entitat 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de  
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