
 

 

E X P E D I E N T 
 
D E   J U S T I F I C A C I Ó   D E   S U B V E N C I Ó 
 
 
 
Entitat beneficiària:   

  

Data acord de concessió:  

  

Import concedit:  

  

Activitat subvencionada  

 
 

 

 
 
Dades del creditor: 
 
Dades bancàries: 
 
Titular del Compte:  

  
Entitat bancària:  

 
Compte: 

   (20 dígits) 

 
 



 

 

 
MEMÒRIA DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS SUBVENCIONADES PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE 
 
Detall de l’activitat realitzada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grau de compliment dels objectius i resultats obtinguts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incidències remarcables 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMES PER A LA GESTIÓ I COBRAMENT DE SUBVENCIONS 
 
- Per a percebre l’import de la subvenció o ajut concedit s’haurà de presentar, degudament emplenat 
aquest document de justificació,  al que s’hi haurà d’adjuntar un exemplar de  tota la producció 
gràfica o audiovisual, en el cas que s’hagi produït.  
 
- Quan del balanç econòmic presentat se’n desprengui que el programa o les activitats objecte de 
subvenció o ajut hagi generat superàvit, la quantitat concedida serà reduïda en el seu import fins  a 
equilibrar les despeses i els ingressos per tal que la subvenció o ajut no pugui convertir-se en un 
lucre injustificat. 
 
- Cal acompanyar factures acreditatives de les despeses efectuades.  
 
La no presentació de l’expedient de justificació de l’ajut comporta la renúncia automàtica a la seva 
percepció 

  
 



 

 

 
S. /Sra. __________________________________________________________________________ 
en qualitat de Secretari de l’Ajuntament _______________________________________________ 
CP ______________ Població __________________ Adreça _______________________________ 
 
CERTIFICO: 
 
Primer Que el Consell Comarcal del Baix Ebre li va atorgar una subvenció per import  de 

____________________________ €, per la finalitat següent 
____________________________________________________________________ 

 
Segon Que el beneficiari ha realitzat les activitats derivades de l’activitat  subvencionada amb 

grau de compliment, resultats i incidències que es detallen en la memòria annexa. 
 
Tercer Que les activitats subvencionades han presentat el següent balanç econòmic: 
  

DETALL DE DESPESES  DETALL DELS INGRESSOS 
De personal (Nòmines/Ass. 
Socials) 

  
Vendes i ingressos de 
l’activitat 

 

Consums   
Aportacions i subvencions 
(detalla-les) 

 

Compres   
1 Consell Comarcal del 
Baix Ebre 

 

Serveis de Tercers   2   

Despeses financeres   3  

Lloguers   4  

Despeses de Transport   
Altres ingressos (Detallar-
los) 

 

Publicitat i propaganda   1  

Altres (detallar-les)   2  

     

TOTAL DESPESES   TOTAL INGRESSOS  

 
RESULTAT DE L’ACTIVITAT 
 
 
SUPERÀVIT   ó DÉFICIT                   
(Marqueu el signe que correspongui) 

 
I per tal que consti davant el Consell Comarcal del Baix Ebre i tingui els efectes per a la percepció 
de la subvenció de referència, signo aquest certificat, amb coneixement de la meva responsabilitat 
respecte l’autenticitat de les dades que hi consten. 
 
Lloc i data: _________________________________________________ 
 
Vist i plau 
L’alcalde,   El Secretari 
 
         (segell de l’entitat) 
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