
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Justificació subvenció 2014

I)Memòria  de  l’activitat  efectuada  incloent  una  avaluació  del  grau  de  compliment  dels 
objectius  i de l’índex de participació de les activitats esmentades.

II)Liquidació de pressupost d’ingressos i despeses, amb el detall dels diferents conceptes que 
la integren, signada pel tresorer del l’entitat o representant del grup de joves. 

Caldrà especificar els serveis en espècies rebut per part del propi Ajuntament per a poder 
portar a terme el projecte subvencionat: Infraestructura, impremta, cessió espai, altres…

(Imprès 001). Relació  i detall de les factures i altres documents que justifiquin el cost total de 
l’activitat subvencionada, amb els requisits següents: 

1. Les factures hauran d’anar obligatòriament a nom de l’entitat beneficiària. 
2. Que facin referència a despeses de funcionament generades per l’activitat 

objecte de  subvenció.
3. Que siguin datades l’any 2014.
4. Hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que 

regulen les característiques de les factures i el seu contingut.
5. L’imprès anirà signat pel representant i el segell de l’entitat

Juntament amb l’imprès 001 caldrà adjuntar les factures compulsades que consten en 
el mateix, tenint en compte que el valor total ha de ser com a mínim la quantitat 
atorgada.

(Imprès 002). En el cas de no disposar de factures justificatives s’haurà de fer una relació dels 
justificants (tiquets de caixa, rebuts…), detallant el concepte, amb els següents requisits:
-Que facin referència a despeses de funcionament generades per l’activitat objecte de 
subvenció.
-Que siguin datats de l’any 2014.
-Caldrà indicar la data, la signatura i el segell de l’entitat

(Imprès 003) Declaració de subvencions rebudes. S’hi assenyalarà l’existència d’altres ajuts 
rebuts d’altres serveis del mateix Ajuntament o d’altres organismes públics o privats 
(Model A) o en cas de no haver rebut cap altre ajut s’omplirà el model B. Caldrà posar la 
data i signar l’imprès.

Un exemplar de la documentació i /o propaganda escrita o gràfica relativa a l’activitat 
subvencionada.


