
 

Per a obtenir més informació consulteu www.baixebre.cat 

Il·lm. Sr. President del Consell Comarcal del Baix Ebre 
D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades 
personals subministrades per vostè, s’incorporaran en un fitxer automatitzat, del qual el Consell Comarcal del Baix Ebre n’és responsable. Vostè pot exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment li corresponen, dirigint-se al Consell Comarcal del Baix Ebre, per correu postal a C. Barcelona, 
152, 43500 de Tortosa o al correu electrònic ccbe@baixebre.cat. 

 

 
Dades de l’entitat (en cas de particulars, les dades del particular) 
 
Dades de l’entitat/particular                   NIF/CIF 
      
 
   
Telèfon 1         Telèfon 2    Adreça correu electrònic 
           
 
 
Dades del/de la representant 
 
Nom i Cognoms de la persona que signa la sol.licitud i el seu càrrec       NIF 
      
 
 
Dades relatives a la subvenció atorgada 
 
1.- Modalitat a la que es presenta la sol·licitud 
 
 
 
 
 
2.- Línia d’actuació  
 
 
 
 
3.- Nom de l’actuació atorgada 
 
         
           

      
4.- Import atorgat         
           

 
 
 
Documentació justificativa que s’adjunta: 
 
 Annex 1. Fitxa tècnica, que inclou memòria descriptiva de l’actuació realitzada 
 Annex 2. Fitxa econòmica, que inclou les dades relatives al finançament de l’actuació 
 Annex 3. Fitxa relació despeses, que inclou la relació de despeses acreditatives de la realització 

de la despesa 
 Còpia de les factures relacionades a l’annex 3 i justificant de pagament 
 Annex 4. Fitxa certificat de la publicitat efectuada 
 Exemplar del material publicitari i de difusió 

 
  

  
 
 
 
 

  

    

  

 

 ACTIVITATS                                 
 EQUIPAMENTS 
 EDICIÓ 

JUSTIFICACIO SUBVENCIONS  D’INTERÈS GENERAL 

 

 

Espai per la signatura electrònica del/de la 
representant de l’entitat 

http://www.baixebre.cat/
mailto:ccbe@baixebre.cat
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ANNEX 1.- FITXA TÈCNICA. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’ACTUACIÓ REALITZADA (En cas 
que ho considereu necessari, podeu adjuntar una memòria més detallada) 

Nom de l’activitat subvencionada 

 

 

Lloc de realització de l’actuació: 

 

Data d’inici:                                                               data d’acabament:     

Memòria detallada de l’activitat subvencionada (com a mínim ha d’incloure les següents dades: 
descripció de l’activitat subvencionada, nombre de participants, objectius, grau de compliment i 
resultats obtinguts, indicadors, incidències i observacions remarcables) 
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ANNEX 2.- FITXA ECONÒMICA  

DETALL DELS INGRESSOS  

Subvenció del Consell Comarcal del Baix Ebre  

per altres subvencions atorgades pel mateix concepte (especificar on 
s’han sol.licitat) 

 

  

  

altres ingressos (especificar)  

  

  

  

  

TOTAL INGRESSOS  

DETALL DE LES DESPESES  

Personal (només si està relacionat amb l’activitat)  

assegurances (necessàries per a la realització de l’activitat)  

publicitat i propaganda  

de transport   

d’allotjament  

de llicències, fitxes, arbritatges  

trofeus  

material esportiu  

Altres despeses (especificar)  

  

  

  

  

  

TOTAL DESPESES  

 

RESULTAT DEL BALANÇ 

TOTAL INGRESSOS  

TOTAL DESPESES  

DIFERÈNCIA  
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ANNEX 3.- FITXA RELACIÓ DESPESES IMPUTADES A LA SUBVENCIÓ ATORGADA 
(despeses acreditatives de la realització de la despesa. S’haurà d’adjuntar còpia de les 
factures i justificant de pagament d’acord amb el que preveuen les bases) 
            
 
 NÚM. 

FACTURA 
DATA 
FACTURA 

PROVEÏDOR CONCEPTE IMPORT 
(IVA 
inclòs) 

DATA 
PAGAMENT 

1  
 

     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

5  
 

     

6  
 

     

7  
 

     

8  
 

     

9  
 

     

10  
 

     

11  
 

     

12  
 

     

 
_____________________________________, en qualitat de _____________________, faig 
constar que les dades que figuren als annexos 2 i 3 són correctes i relatives a l’objecte de la 
subvenció. 

Espai per la signatura electrònica  
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ANNEX 4.- FITXA DE LA PUBLICITAT EFECTUADA 
(S’haurà d’adjuntar un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació 
del Consell Comarcal del Baix Ebre en el finançament de l’actuació subvencionada) 
 
 

 

_____________________________________, en qualitat de _____________________, faig 
constar que l’entitat que represento, per anunciar la participació del Consell Comarcal del Baix 
Ebre en el finançament de l’actuació subvencionada i que ara es justifica, ha efectuat les 
següents accions: 
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