
2243 SUBVENCIONS 2019 – 
FORMULARI DE JUSTIFICACIÓ - J1

1. DADES SOL·LICITANT

Nom de l'Entitat  

NIF  Telèfon de contacte 

Adreça de notificació    

Pàgina web   

Nom del/la president/a  

Número de l'entitat al Registre Municipal d'Entitats de Martorelles 

2. PERSONA DE CONTACTE DURANT LA TRAMITACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Nom i cognoms  

NIF Telèfon 

Correu electrònic  

Notificació            

Càrrec a l'entitat  

3. DADES BÀSIQUES DELS PROJECTES QUE ES PRESENTEN

NOM DEL PROJECTE 1 

Quantitat justificada per l'entitat amb factures      €

Quantitat concedida per l'Ajuntament de Martorelles   €

NOM DEL PROJECTE 2  

Quantitat justificada per l'entitat amb factures      €

Quantitat concedida per l'Ajuntament de Martorelles   €



NOM DEL PROJECTE 3  

Quantitat justificada per l'entitat amb factures      €

Quantitat concedida per l'Ajuntament de Martorelles   €

4. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA 

 Memòria dels projectes (Annex J2)

 Exemplar de la publicitat on apareix el logo de l'Ajuntament

 Altres ( especificar)  

    

5. DECLARO, sota la meva responsabilitat, el següent:

 Que el projecte número 1, subvencionat per l’Ajuntament de Martorelles, el cost total del 

projecte ascendeix a un total de   €, cost que es detalla a la memòria econòmica.

Que l’entitat disposa de totes les factures fins a arribar al 100% del cost total del projecte.  

Que el projecte número 2, subvencionat per l’Ajuntament de Martorelles, el cost total del 

projecte ascendeix a un total de   €, cost que es detalla a la memòria econòmica.

Que l’entitat disposa de totes les factures fins a arribar al 100% del cost total del projecte.  

Que el projecte número 3, subvencionat per l’Ajuntament de Martorelles, el cost total del 

projecte ascendeix a un total de   €, cost que es detalla a la memòria econòmica.

Que l’entitat disposa de totes les factures fins a arribar al 100% del cost total del projecte.  

Que s’adjunten totes les factures degudament complimentades i autenticades i els rebuts
de pagament originals i les seves corresponents còpies i que l’entitat que represento es
compromet a mantenir per un període no inferior a 6 anys.

Que l’entitat disposa de la documentació que acredita als apartats anteriors i es compromet
a  conservar  els  documents  justificatius  mentre  puguin  ser  objecte  de  les  actuacions  i
control.

Que les  persones que han  participat  en el  projectes  realitzats  per  l’entitat  no  han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual 

Que el projecte s’ha realitzat de conformitat amb les condicions imposades en la concessió i
amb el projecte i el pressupost presentats, que s’adjuntaven a la sol·licitud de la subvenció.

Que les factures imputades per la present justificació no s’utilitzaran per justificar cap altra
subvenció,  impossibilitant,  d’aquesta  forma,  la  concurrència  de  subvencions;  això  en
compliment del que disposen les bases de la convocatòria, en relació a l’article 30.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 



6. DECLARO, sota la meva responsabilitat en relació al Règim d'IVA:
(assenyaleu amb una X l'opció en que es trobi l'entitat)

NO s'ha deduït l'IVA suportat dels justificants d'aquesta subvenció, per la qual cosa es pren
com a despesa subvencionable l'import total de la factura, IVA inclòs.

S'ha aplicat una regla de prorrata i el percentatge d'IVA deduït és del  %.

Per tant  SÍ  s'ha  deduït l'IVA suportat dels justificants d'aquesta subvenció i es pren com a
despsea subvencionable l'import brut de la factura més l'IVA suportat que no s'hagi deduït.

Consentiment i Deure d’Informar als Interessats sobre Protecció de Dades.

He  estat  informat  de  què  L'Ajuntament  de  Martorelles  tractarà  i  guardarà  les  dades  
aportades  en  la  instància  i  en  la  documentació  que  l’acompanya  per  a  la  realització  
d’actuacions administratives.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del 
tractament

Ajuntament de Martorelles.

Finalitat
Identificació de les entitats interessades en la concessió de subvencions a Entitats 
sense ànim de lucre.

Legitimació Compliment d’obligacions legals

Destinataris
Altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el 
procediment.

Drets de les persones 
interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació adreçant-se a la Plaça de l’Ajuntament, 1  - 08107 
Martorelles.

Informació Addicional Podeu consultar més informació a http://www.martorelles.cat/proteccio-dades

DECLARO  que  són  certes  totes  i  cadascuna  de  les  dades  consignades  en  aquesta  
sol·licitud  així  com  de  la  documentació  adjuntada  i  em  comprometo  a  provar  
documentalment  tot  el  que  declaro  i  a  aportar  la  documentació  original  acreditativa  a  
requeriment de l’Ajuntament.

D’acord amb els criteris establerts en les bases, SOL·LICITO que sigui admesa aquesta sol·licitud per

a la justificació de la subvenció rebuda per l'exercici 2019, d’acord amb el/s projecte/s que es detallen.

Martorelles, 

Signatura



BALANÇ ECONOMIC ANUAL DE L'ENTITAT 2019

 Despeses previstes

Contractacions

Servei tècnic i lloguer d'equips

Adquisició i/o lloguer de materials

Desplaçaments

Publicació i difusió

Marxandatge, trofeus, obsequis i altres

Assegurances

Adquisició de material fungible (d'oficina, etc...)

Treballs realitzats per empreses externes
(Serveis/Autònoms)

Altres despeses: 

Altres despeses: 

Altres despeses: 

Total despeses previstes 

  Ingressos obtinguts

Recursos propis de l'entitat (quota socis, inscripció i altres)

Subvenció Ajuntament de Martorelles (sol·licitada a  la   
instància, per aquest projecte concret)

Subvencions d'altres administracions (indicar administració i 
quantitat)

Donació privades

Venda de productes i marxandatge

Publicitat i esponsorització 

Taquillatge

Altres ingressos 

Altres ingressos 

Total despeses previstes

Balanç econòmic final del projecte (ingressos menys despeses)



Programa d'activitats realitzades per l'entitat 2019

Calendari d'activitats
Descripció de l'activitat Data de realització

Lloc

Participants estimats 

Descripció de l'activitat Data de realització

Lloc

Participants estimats 

Descripció de l'activitat Data de realització

Lloc

Participants estimats 

Descripció de l'activitat Data de realització

Lloc

Participants estimats 



Descripció de l'activitat Data de realització

Lloc

Participants estimats 

Descripció de l'activitat Data de realització

Lloc

Participants estimats 

Descripció de l'activitat Data de realització

Lloc

Participants estimats 

Descripció de l'activitat Data de realització

Lloc

Participants estimats 


	Quadre de text 4: 
	1:        
	2: 
	4:        
	3: 
	5: 
	6:  
	7: 
	8:        
	9: 
	10: 
	11:        
	13:        
	14:        
	16: 
	17:        
	15: 
	18: 
	19: 
	12:        
	20:        
	23: Off
	25: Off
	26: Off
	22: 
	21: 
	28: Off
	30: Off
	32: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	29: 
	31: 
	33: 
	37: Off
	38: Off
	27: 
	24: Off
	unnamed14: 
	40: Off
	39: Off
	41: 
	42: 
	37_2: Off
	38_2: Off
	22_2: 
	45: 
	43: 
	46: 
	47: 
	48: 
	49: 
	50: 
	51: 
	52: 
	53: 
	54: 
	56: 
	57: 
	58: 
	Quadre de text 2: 
	59: 
	60: 
	61: 
	62: 
	63: 
	64: 
	65: 
	44: 
	66: 
	55: 
	68: 
	69: 
	67: 
	72: 
	73: 
	71: 
	76: 
	77: 
	75: 
	80: 
	80_2: 
	79: 
	94: 
	94_2: 
	94_3: 
	94_4: 
	83: 
	84: 
	Quadre de text 3: 
	82: 
	87: 
	88: 
	Quadre de text 3_2: 
	86: 
	91: 
	92: 
	Quadre de text 3_3: 
	90: 
	94_5: 
	95: 
	Quadre de text 3_4: 
	unnamed12: 
	94_6: 
	94_7: 
	Quadre de text 6: 
	94_8: 


