
  

 

En referència a l’atorgament de les Subvencions per a les entitats de la convocatòria de               
l’any 2020, un cop finalitzat el període per a la seva execució, caldrà presentar la               
JUSTIFICACIÓ de la subvenció. acompanyada de la següent documentació: 

- Model Annex 1 – Memòria justificativa de les activitats realitzades durant l’any 2020  

- Model Annex 2 - Justificació econòmica i declaració jurada acompanyat de les factures i               
comprovants de pagament pertinents 

- Model Annex 3 - Estat de comptes de l’exercici 2020 amb la relació de despeses i                 
ingressos de l'activitat de l'entitat (trobareu una graella com a plantilla d’exemple, però si ho               
preferiu, envieu el pressupost com a fitxer adjunt) 

Termini per a presentar la justificació fins a 31 de març de 2021. 

Es pot presentar a través del correu electrònic o amb paper a les Oficines de l’Ajuntament 
 
 

Annex 1 - Memòria de l’activitat 2 

Annex 2 - Justificació econòmica 4 

Annex 3 - Estat de comptes de l’exercici 2020 7 
 
 
 
El Palau d’Anglesola, nou de febrer del 2021 
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https://docs.gestionaweb.cat/1422/justificacio.doc


  

 

Annex 1 - Memòria de l’activitat 
* escriure en els camps ombrejats 
 

 

 
1. Activitats realitzades 
 

 
2. Activitats coorganitzades amb altres entitats i/o Ajuntament: 
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Nom de l’entitat  

Període de l’activitat  Nombre de persones beneficiades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
3. Accions portades a terme per fomentar el civisme i la inclusió: 
 

 
4. En quins esdeveniments organitzats per altres associacions i/o Ajuntament heu participat: 
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Annex 2 - Justificació econòmica  
* escriure en els camps ombrejats 
 
1. Dades de l’entitat: 

 
2. Dades de la subvenció: 

 
3. Finançament de l’activitat: 

 
4. Relació de despeses: 
(ha de coincidir amb les factures que s’adjunten i els comprovants de pagament de les mateixes) 
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Nom de l’entitat  

Adreça  

Adreça electrònica  

CIF  Telèfon  

Nom i cognoms del/a president/a  

Import de la subvenció  Import que es justifica  

Ingressos Fons propis € 

Subvenció de l’Ajuntament € 

Altres subvencions € 

Total ingressos € 

Núm 
factura 

Data 
factura 

Proveïdor/a NIF/CIF Descripció de  
la despesa 

Cost total 
(iva inclòs) 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 



  

 

 
 
DECLARO: 
 
1. Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per a la qual 
fou concedida, la qual ha estat realitzada amb compliment de totes les obligacions 
imposades en els instruments reguladors de la seva concessió. 
 
2. Que les factures o comprovants de despesa (o els percentatges imputats a l’activitat 
subvencionada) que es presenten per justificar la subvenció no s’han fet servir per a 
justificar cap altra subvenció de cap altre organisme oficial, i que han estat satisfets i pagats 
de forma definitiva als respectius creditors de l’entitat. 
 
3. Que declara l’associació estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social. 
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     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

     € 

TOTAL DE LES DESPESES (suma de la columna Cost Total) € 



  

 
4. Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, 
conjuntament amb  altres fonts específiques de finançament de l’actuació, no supera el cost 
total de la mateixa. 
 
5. Que els documents originals que justifiquen la realització i el cost de l’activitat, es troben 
arxivats i a disposició de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, i seran conservats per un 
període no inferior a 6 anys.  
 
 
SOL·LICITO: 
 
Que es doni per justificada la subvenció atorgada. 
 
 
El Palau d’Anglesola, el                                        , de                                 de 20        .  
 
Signatura, 
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Annex 3 - Estat de comptes de l’exercici 2020 
A continuació trobareu una graella com a plantilla d’exemple, però si ho preferiu, envieu el pressupost com a 
fitxer adjunt 
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Nom de l’entitat  

1. PREVISIÓ D’INGRESSOS Subtotal (€) Total (€) 

Recursos propis   

   

   

   

Subvenció de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola   

   

Subvencions d’altres institucions   

   

   

Aportacions privades   

   

   

   

Quotes dels/les associats/ades de l’entitat   

   

   

Altres ingressos   

   

   

   

TOTAL DELS INGRESSOS (suma de la columna Total)  
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2. PREVISIÓ DE DESPESES Subtotal (€) Total (€) 

Contractació externa   

   

   

   

Material   

   

   

   

   

   

   

   

   

Altres (consignar conceptes i imports separadament)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL DE LES DESPESES (suma de la columna Total)  


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 
	untitled94: 
	untitled95: 
	untitled96: 
	untitled97: 
	untitled98: 
	untitled99: 
	untitled100: 
	untitled101: 
	untitled102: 
	untitled103: 
	untitled104: 
	untitled105: 
	untitled106: 
	untitled107: 
	untitled108: 
	untitled109: 
	untitled110: 
	untitled111: 
	untitled112: 
	untitled113: 
	untitled114: 
	untitled115: 
	untitled116: 
	untitled117: 
	untitled118: 
	untitled119: 
	untitled120: 
	untitled121: 
	untitled122: 
	untitled123: 
	untitled124: 
	untitled125: 
	untitled126: 
	untitled127: 
	untitled128: 
	untitled129: 
	untitled130: 
	untitled131: 
	untitled132: 
	untitled133: 
	untitled134: 
	untitled135: 
	untitled136: 
	untitled137: 
	untitled138: 
	untitled139: 
	untitled140: 
	untitled141: 
	untitled142: 
	untitled143: 
	untitled144: 
	untitled145: 
	untitled146: 
	untitled147: 
	untitled148: 
	untitled149: 
	untitled150: 
	untitled151: 
	untitled152: 
	untitled153: 


