
2243. Justificació subvenció – J2
       Àmbit Cultural, Educatiu, Juvenil, Gent Gran,

 Atenció a la Diversitat, Cooperació i Solidaritat.

1. IDENFIFICACIÓ PROJECTE

Nom de l'entitat   NIF 

Activitat proposada/nom del projecte  

Lloc de realització del projecte 

Altres entitats col·laboradores en aquest projecte 

Data d’inici  Data finalització      

2. DESCRIPCIÓ BÀSICA (breu descripció de l'activitat,  dels objectius i dels resultats esperats)
Descripció activitats realitzades.

Descripció dels objectius i dels resultats aconseguits.



3. DIFUSIÓ DEL PROJECTE. Especifiqueu les accions comunicatives que heu portat a terme 
per difondre el projecte (marqueu am una creu)
 

Fulletons de distribució. Qualitat?

Actualització del portal Wordpress

Xarxes socials: Twitter de l'entitat

Xarxes socials: Facebook de l'entitat

Xarxes socials: Instagram de l'entitat

Enviar  informació  per  publicar  al  web  i   a  les  xarxes  socials
municipals:  comunicació@martorelles.cat  (mínim 21 dies abans
de l'acte)

Enviar informació per publicar al Lledoner: 
comunicació@martorelles.cat (mínim un mes abans de l'acte)

Publicació als mitjans comarcals (Som Mollet, Vallès Visió,...)

Cartells publicitaris. Qualitat?

Cartes de comunicació amb el soci / Whatsapp de l'entitat.

4. AVALUACIÓ DEL PROJECTE.  Marqueu amb una creu els indicadors que s'han portat a  
terme per valorar e projecte.

Número d'usuaris que han participat a l'activitat (indicar
el nombre).

Homes Dones Total

Nombre de persones voluntàries que han fet possible el
desenvolupament de l'activitat (indicar nombre).

Nivell  d'assoliment  dels  objectius  (marcar  amb  una
creu).

Alt Mig Baix

Grau de satisfacció dels  assistents (marcar amb una
creu).

Alt Mig Baix

Recollida de queixes i millores (especificar-les)

Memòria fotogràfica (cal adjuntar fotografies)



5. COST TOTAL DEL PROJECTE REALITZAT.

 Despeses realitzades

Contractacions i serveis tècnics 

Lloguers d'equips i/o materials

Desplaçaments

Publicació i difusió

Marxandatge, trofeus, obsequis i altres

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

Altres despeses: (Descriu-les)

Total despeses previstes 

 
 Ingressos obtinguts

Inscripcions

Subvenció Ajuntament de Martorelles (atorgada per aquest 
projecte en concret)

Subvencions d'altres administracions (especificar administració i 
quantitat)

Venda de productes i marxandatge

Publicitat i esponsorització 

Altres ingressos (descriure'ls)

Total ingressos obtinguts

Balanç econòmic final del projecte (ingressos menys despeses)

Cal adjuntar les factures seguint el punt 17 de les bases de subvencions per tal com s'indica a les bases:
Han de ser factures/tiquets nominals amb el nom/la raó social, CIF/NIF, adreça postal, codi postal, municipi,
IVA o IRPF, cost total i descripció detallada del servei o material facturat (no s'admetran les factures que
portin per concepte “varis”).

Recordeu tal com s'indica a les bases en cap cas podran ser objecte de subvencions.

– L'adquisició de menjar o begudes per la organització d'un servei de bar.
– L'adquisició de menjar o begudes per la organització de menjars populars propis dels associats/associades de l'entitat. 
– Menjar pel qual s'hagi cobrat tiquet, entrada, col·laboració o bo d'ajut a títol personal (calçotades, dinars/sopars.
– Despeses  per  les  que s'hagi  cobrat  tiquet,  entrada,  col·laboració  o bo d'ajut  a títol  personal  (transports,  entrades,  roba d'us

particular....)
– Despeses d'inversió/d'adquisició de material inventariable per a l'entitat. Es a dir material que tenen una vida útil més enllà d'un any

i que no es consumeixen íntegrament  en una activitat.  (entenguis:  equips informàtics,  aparells d'aire condicionat  o calefacció,
plaques o altres estris de cuina, instruments musicals....)

– Els  interessos  deutors  dels  comptes  bancaris.  Interessos,  recàrrecs  i  sancions  administratives  i  penals,  ni  les  despeses  del
procediment judicials.

– Qualsevol tipus d'activitat d'activitat que no sigui oberta a la ciutadania o bé que no tingui un interès públic i general a criteri de
l'Ajuntament.
Les subvencions que s'atorguin no excediran, en cap cas, el 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades.
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