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Ajuntament  de 

VALLGORGUINA 

JUSTIFICACIÓ - SUBVENCIÓ ESPORT O CULTURA 

DADES RELATIVES A L’ENTITAT, COL·LECTIU O PERSONA FÍSICA SUBVENCIONADA 
Nom o entitat 
Adreça 
Població CP 
Telèfon CIF 
Correu electrònic 

DADES RELATIVES A LA PERSONA REPRESENTANT DE L’ENTITAT (si és el cas) 
Nom i cognoms 
Adreça 
Població CP 
Telèfon Correu electrònic 
NIF Càrrec que ocupa 

APORTA LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER: 
Quantitat total del projecte presentat 
Quantitat total concedida 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 
  Memòria de l’actuació justificativa, així com de les activitats desenvolupades (Annex 1) 

      Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats (relació de despeses i ingressos) 
      Relació de factures justificatives 
      Declaració jurada de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per la qual fou concedida 
      Material imprès on figuri la col·laboració de l’ajuntament (cartells, díptics, fulletons,...) 
      Altra documentació (especifiqueu-la): 

   Vallgorguina,        de/d’  de  201 

(Signatura i segell de l’entitat) 
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Ajuntament  de 

VALLGORGUINA 

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L’ACTIVITAT (concreteu les despeses i els ingressos que s’han efectuat en el 
desenvolupament de l’activitat. Cal que especifiqueu tots els ingressos de l’entitat per al projecte, i els ajuts 
obtinguts d’altres administracions, patrocinadors, etc.) 

RELACIÓ DE DESPESES 
Concepte Import 

Total despeses 

RELACIÓ D’INGRESSOS 
Concepte i procedència Import 

Total ingressos 

Resultat final (Ingressos-despeses) 
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RELACIÓ DE FACTURES JUSTIFICATIVES (relació de les factures que cal adjuntar per justificar com a mínim 
l’import rebut de l’Ajuntament de Vallgorguina. Ordeneu-les cronològicament de la primera a l’ultima.) 

Data Concepte Empresa/proveïdor Import 

IMPORT TOTAL FACTURES 
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Ajuntament  de 

VALLGORGUINA 

  DECLARACIÓ JURADA D’APLICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

Dades relatives a la persona que signa la declaració 
Nom i cognoms 
DNI 

Dades relatives al col·lectiu o entitat 
Col·lectiu/Entitat 
Adreça 
Població CP 
Telèfon @ 

  DECLARO: 
Que la subvenció concedida en els termes notificats per la resolució de la Junta de Govern Local 
de data 25 de juliol de 2018, ha estat aplicada a la finalitat per la qual fou concedida. 

I, perquè així consti, signo aquesta declaració jurada. 

   Vallgorguina,    de/d’  de  2018 

(Signatura) 
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