
 

 

 
1.- Dades del sol.licitant 
 
Nom i Cognoms de la persona o entitat            NIF/CIF 
      
 
Domicili a efectes de notificacions       Codi Postal              Població 
              
      
Telèfon 1         Telèfon 2    Adreça correu electrònic 
           
 
 
2.- Dades del representant 
 
Nom i Cognoms – En qualitat de             NIF 
      
 
Domicili a efectes de notificacions       Codi Postal              Població 
              
      

 Telèfon 1         Telèfon 2    Adreça correu electrònic 
           

 
 

3.- Dades de la subvenció 
 
Titol del projecte         
      
 
    
              
     
           

 
 

4.- Documentació que s’adjunta 
 

 Fitxa tècnica memòria del projecte realitzat signada pel/per la Secretari/ària o legal representant  
 Fitxa certificat de la relació de les despeses emesa pel/per la Secretari/ària 
 Factures  originals  degudament  complimentades  o  fotocòpies  compulsades  amb     justificant  de 

pagament corresponent 
 Certificat signada pel/per la Secretari/ària o legal representant de la publicitat del finançament public del projecte 
 Exemplar original de la publicitat de finançament del Consell Comarcal, on es faci constar el logotip del Consell 

Comarcal, així com la frase “amb el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre” 
 En el supòsit que es realitzi mitjançant cartells, tanques, etc. fotografia d’aquests. 
 Altres 

 
 
Tortosa, a 

 
Signatura i segell entitat (si s’escau)                                  PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

D'acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
s'informa  a  la  persona  interessada  que  les  dades  facilitades  seran  incloses  en  el  fitxer 
corresponent automatitzat del Registre de documents del Consell Comarcal del Baix Ebre pel seu 
tractament informàtic. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets, d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit 
presentat en Registre General del Consell Comarcal. 
Autoritzo al Consell Comarcal del Baix Ebre en l'àmbit de les seves competències, a fer ús de les 
dades personals facilitades per a la tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu 
interès.

  

   

    

  

   

    

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIO 

 
 

Import de la subvenció atorgada: 



 

 
 

 
 

 
Nom i Cognoms del beneficiari de la subvenció            NIF/CIF 
      

 
 
Subvencions incloses a P1: Memòria descriptiva de l’activitat realitzada. La memòria ha d’incloure 
com a minim les següents dades: descripció de l’activitat realitzada, dates de realització, nombre 
de participants, infraestructures I materials utilitzats, recursos humans utilitzats (si es considera 
convenient, es pot adjuntar memòria detallada)  
 
Subvencions incloses a M2: Descripció de les activitats programaades no realitzades i el motiu de 
la no realització, així com de les despeses de manteniment ordinari que té el benficiari (si es 
considera convenient, es pot adjuntar memòria detallada) 
  
Subvencions incloses a P3: Descripció detallada del llibre subvencionat, els motius de la seva 
publicació i edició  
         
      
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA TÈCNICA. MEMÒRIA 

  

 
 
 
 
 

Signatura i segell entitat (si s’escau) 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Nom i Cognoms del beneficiari de la subvenció           NIF/CIF 
      

 
 

 
 

FONTS DE FINANÇAMENT 
 

DESPESES EFECTUADES 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

TOTAL INGRESSOS:  TOTAL DESPESES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FITXA MEMÒRIA ECONÒMICA 

  

Signatura i segell entitat (si s’escau) 
 
 
 
 



El/la Sr./a. amb DNI                            
en qualitat de SECRETARI/ÀRIA de l’entitat 

CERTIFICO: 

PRIMER.- Que l’import total de les despeses realitzades en relació a l’activitat 
denominada  , ha estat 
de                 euros, del que s’ha de justificar la quantiat de     euros, que 
és la part subvencionada pel Consell Comarcal del Baix Ebre. 

SEGON.- Que les factures imputades a la realització de l’activitat subvencionada són les següents, 
de les quals s’adjunta còpia i justificant de pagament: 

Núm. 
Ordre 

Proveïdor Import Data emissió 
factura 

Data de pagament 

TOTAL DESPESES 

FITXA CERTIFICAT RELACIO DE DESPESES (Programa P1) 

Signatura del Secretari/ària  i segell entitat (si 
s’escau) 



El/la Sr./a. amb DNI                              
en qualitat de SECRETARI/ÀRIA de l’entitat 

CERTIFICO: 

PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha concedit una subvenció a l’entitat que 
represento per un import de                                euros, per a: 

 Funcionament ordinari de l’entitat

 Finançament de les despeses per activitats cultural i/o esportives, ja realitzades, pendents de
realitzar o per despeses realitzaades sense haver pogut celebrar l’activitat com a
conseqüència de la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID 19 I
també despeses de funcionament per mantenir l’associació o entitat Durant el període de la
crisi sanitària

SEGON.- Que les factures acreditatives de la realització de la despesa són les següents, de les 
quals s’adjunta còpia i justificant de pagament: 

Núm. 
Ordre 

Proveïdor Import Data emissió Data de pagament 

TOTAL DESPESES 

FITXA CERTIFICAT RELACIO DE DESPESES (Programa M2) 

Signatura del Secretari/ària  i segell entitat (si 
s’escau) 



El/la Sr./a. amb DNI 
en qualitat de SECRETARI/ÀRIA de l’entitat 

CERTIFICO: 

PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha concedit una subvenció a l’entitat que 
represento per un import de                   euros, per a l’edició del llibre  

SEGON.- Que les factures acreditatives de la realització de la despesa són les següents, de les 
quals s’adjunta còpia i justificant de pagament: 

Núm. 
Ordre 

Proveïdor Import Data emissió Data de pagament 

TOTAL DESPESES 

FITXA CERTIFICAT RELACIO DE DESPESES (Programa P3) 

Signatura del Secretari/ària  i segell entitat (si 
s’escau) 



El/la Sr./a.  amb DNI  

CERTIFICO que l’entitat que represento ha realitzat la documentació gràfica que s’assenyala, 
com a part de la publicitat per anunciar el projecte objecte de la subvenció que ara es justifica: 

1. Publicitat gràfica:

 Anuncis en premsa, revistes, etc
 Cartels, fulletons, díptics, programs, etc
 Altres (especificar)

2. Publicitat audiovisual:
 ràdio
 television
 edició de material audiovisual (CD, DVD, etc)
 Altres (especificar)

3. Material publicitari:
 Samarretes, gorres, etc
 Llibres, vídeos, etc
 Altres (especificar)

4. Publicitat estàtica:
 tanques
 plaques
 Altres (especificar)

En el cas que la publicació de la subvenció es realitzi mitjançant les seus electròniques o pàgines 
web dels beneficiaris, s’haurà de fer de manera clara, estructurada I entenedora, en els termes de 
la Llei 19/2014. Aquesta informació s’ha d’incorporar a la justificació de la subvenció mitjançant 
captura pantalla o enllaç 

FITXA CERTIFICAT DE LA PUBLICITAT DEL FINANÇAMENT PÚBLIC 

Signatura del tresorer/tresorera  i segell entitat 
(si s’escau) 

en qualitat de TRESORER/A de l’entitat
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