
Regidoria/Servei d’Esports 

En/Na (1)_______________________________________________, en qualitat de President/a 

de (2)________________________________________________________. 

DECLARA: 

Que,  el     2)   ________________________________________________________,    ha 

desenvolupat l’activitat/actuació subvencionada que ha consistit en: 

Programes d’activitats anuals 

          Altres: 

   __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

Que pel desenvolupament de l’activitat esmentada l’Ajuntament de Canovelles ha subvencionat 

l’import de _____________________. 

Que   el   beneficiari   de   la   subvenció   ha   presentat   justificans   per   import 

de ____________________. 

     El/La sotasignant declara sota la seva responsabilitat: 

 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.

 Que els justificants (o els percentatges imput ats a l’activitat subvencionada), inclosos en la
relació de despeses adjunta, no s’han fet servir ni es faran servir per a justificar cap altre
subvenció.

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses adjunta no s’ha inclòs
l’IVA deduïble.

 Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament de Canovelles, conjuntament amb
altres fonts específiques de finançament de l’actuació, no supera el cost total de la mateixa.

 Que els documents originals que justifiquen la realització i el cost de l’activitat, es troben 
arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Canovelles, i seran conservats per un període no 
inferior a 6 anys.

Que l’entitat beneficiària adjunta: 

 Informe-Memòria de les activitats realitzades (ANNEX 1). 
 Llistat de factures justificants (ANNEX 2, adjuntant factures).  
 Document declaració de sol·licitud de subvenció a altres administracions (ANNEX 3). 

(1) Nom i cognoms 
(2) Club o entitat que representa.

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ            ANY ............

 Plaça Ajuntament, 1 08420 Canovelles  Tel. 93 846 45 55 Fax. 93 846 53 02 

www.canovelles.cat  a/e: ajuntament@canovelles.cat 
NIF: P0804000H 



NOM DEL BENEFICIARI

0-7 anys 8-12 anys 13-18 anys +18anys TOTALS

MASCULÍ

FEMENÍ

TÈNIC SUPERIOR TÈCNIC MIG ALTRES
ESPECIFICAR 

"ALTRES"

DESPESES INGRESSOS

Personal

Infrastructura

Arbitratges

Mutualitats

Material

Propaganda

Altres:

FULL: 1

QUANTITAT TOTAL D'HORES 
SETMANALS D'ACTIVITAT

NOMBRE DE 
GRUPS

PERSONAL ASSIGNAT

Quotes participants

Subvenció Ajuntament

Altres subvencions

Publicitat (sponsors)

Altres: (especificar)

TOTAL DESPESES TOTAL INGRESSOS

( HAN DE COINCIDIR LES 2 QUANTITATS)

Distribució per segments d'edat i sexe - (assenyalar la qüantitat)

(assenyalar la qüantitat)

DADES ECONÒMIQUES

ORGANITZACIÓ GENERAL

RECULL DE DADES

DADES DE PARTICIPACIÓ

      INFORME-MEMÒRIA 
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES ESPORTIUS            

ANY  
 ANNEX 1



FULL: 2

VALORACIÓ



Justificació de les despeses de l’actuació:   (Adjuntar les factures)             ANNEX 2            

Núm. 
Factura 

Data                  Nom Proveïdor                        NIF          Activitat (A)      Descripció (D)   Import 
Data 

Pagament 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

TOTAL 

*Només es podrà incloure l'IVA que no sigui recuperable o compensable



Justificació de les despeses de l’actuació:    (Adjuntar les factures)             ANNEX 2            

Núm. 
Factura 

Data                  Nom Proveïdor                        NIF          Activitat (A)      Descripció (D) Import 
Data 

Pagament 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

TOTAL 

*Només es podrà incloure l'IVA que no sigui recuperable o compensable



Justificació de les despeses de l’actuació:  (Adjuntar les factures)              ANNEX 2            

Núm. 
Factura 

Data                    Nom Proveïdor                      NIF          Activitat (A)      Descripció (D) Import 
Data 

Pagament 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

TOTAL 

*Només es podrà incloure l'IVA que no sigui recuperable o compensable



Justificació de les despeses de l’actuació:  (Adjuntar les factures)              ANNEX 2            

Núm. 
Factura 

Data                  Nom Proveïdor                       NIF           Activitat (A)      Descripció (D) Import 
Data 

Pagament 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

 (A) 

(D) 

TOTAL 

*Només es podrà incloure l'IVA que no sigui recuperable o compensable



DECLARACIÓ DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A ALTRES 
ADMINISTRACIONS 

En/Na ____________________________________amb DNI_______________ 

que actua en nom i representació de __________________________________ 

als efectes de l’establert en les bases de sol·licitud i atorgament de 

subvencions per a entitats i associacions, i de conformitat amb la Normativa 

reguladora de subvencions a entitats ciutadanes 

DECLARA sota la seva responsabilitat: 

      Que l’entitat NO ha sol·licitat cap altra subvenció per aquest  projecte a 

altres administracions. 

      Que l’entitat SI ha sol·licitat altra subvenció per aquest  projecte a altres 

administracions, en concret a _______________________________________ 

I perquè així consti, signo aquesta declaració, 

Centre
Texto escrito a máquina
ANNEX 3

Centre
Texto escrito a máquina

Centre
Texto escrito a máquina
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