
SUBVENCIONS PER A ENTITATS  - JUSTIFICACIÓ

Núm. Expedient:

Dades relatives a l’entitat: 
Nom:
NIF:
Adreça:
Codi postal:
Població:
Telèfon de contacte:
Adreça e-mail:

Dades relatives a la persona representant de l’entitat:
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça:
Codi postal:
Població:
Telèfon de contacte:
Adreça e-mail:
Càrrec:                          President/a

Aporta la justificació de la subvenció pel projecte:

Modalitat:
Línia de subvenció:
Quantitat total del projecte presentat:
Quantitat total de la subvenció sol·licitada:
Data d’atorgament: Núm. de resolució:

Documentació que s’adjunta: 
• Memòria tècnica

o Objectius
o Fitxa de les activitats

• Memòria econòmica
o Liquidació econòmica del projecte
o Detall de la justificació de les despeses

• Certificat de l'aplicació de la subvenció

Signatura i segell de l’entitat 

Sant Celoni,
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MEMÒRIA TÈCNICA

Entitat:
NIF:
Projecte desenvolupat:

Activitats o actuacions que formen part del projecte pel qual es va atorgar la subvenció: 
activitats o actuacions que formen part del projecte pel qual s’ha obtingut  subvenció i que 
han generat despeses objecte de justificació 

•
•
•
•
•
•

Quantitat total del projecte presentat:
Quantitat total de la subvenció sol·licitada:
Objectius i resultats
objectius que es pretenia acomplir amb la realització del projecte objecte de subvenció i 
resultats que s’han obtingut després de la seva execució. Els objectius es plantegen en 
forma d’enunciats i sempre comencen amb un verb en infinitiu 

Objectius del projecte Resultats obtinguts 

•
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Fitxa de les activitats o actuacions que formen part del projecte objecte de la subvenció: 

Activitat o 
actuació

Breu ressenya del 
desenvolupament de 
l'activitat o actuació 

Participants o 
beneficiaris

Recursos 
humans

Recursos 
materials

Equipaments 
públics utilitzats

Valoració 
qualitativa

Data o dates 
en les quals 
es va dur a 
terme
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MEMÒRIA ECONÒMICA

LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE 
Concreteu les despeses i els ingressos que s’han produït en portar a terme el projecte pel 
qual es va sol·licitar la subvenció, especificant la relació entre les diferents activitats o accions 
i els conceptes de despesa concrets. També s’han d’especificar altres ajuts i 
subvencions percebudes. Els conceptes de despesa han de coincidir amb els que apareixen 
al Detall de la justificació de despeses. 

Despeses 
Activitat o actuació Concepte Import 

Total despeses 
Ingressos 
Activitat o actuació Concepte Import 

Subvenció Ajuntament de Sant Celoni 
Altres subvencions 

Total Ingressos 
Resultat final (ingressos - despeses)

4



Detall de la justificació de despeses

Activitat o actuació:

Relació de les factures que cal adjuntar per justificar com a mínim l'import rebut de l'Ajuntament de Sant Celoni. Cal ordenar les factures per activitats 
i omplir una graella per a cada una de les activitats, on es vegi de forma clara quines factures corresponen a cada activitat/actuació del projecte.

Data Concepte Empresa/Proveïdor NIF Import Núm. 
Factura 

Total:
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CERTIFICAT D'APLICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

Codi postal:
Telèfon:

Dades relatives a la persona que emet el certificat 
Nom i cognoms:
NIF:
Càrrec :                  President/a

Dades relatives a l'entitat: 
Entitat:
NIF:
Adreça:
Població:
Adreça e-mail:

CERTIFICO 

Que la subvenció concedida en els termes notificats per la resolució de l'Alcaldia o acord 
de la junta de Govern Local número                      de data
ha estat aplicada a la finalitat per a la qual fou concedida. 

I , perquè així consti, signo aquest certificat.

Sant Celoni,

Signatura i segell de l'entitat   
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