
ANNEX 5. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ 
 

 

 

 

 

DECLARA: 

- Que l’activitat o actuació subvencionada per a la qual ha estat concedida la quantitat de 

_______________euros, s’ha realitzat d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud de subvenció  

 

 

                
Garcia,_____de_________________de_____ 

 
    
                                           

Segell de l’entitat  El/la sol·licitant 

  

 
 

Documentació que s’ha de presentar 
  

 Factures i rebuts originals de les despeses originades (D’acord amb la relació que s’adjunta)  
 

 Memòria de les activitats desenvolupades a l’any a justificar  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nom ( de l’entitat / persona física )  
 
 

N.I.F /C.I.F   

 
 

Adreça (carrer, número, pis i porta)  
 
 

CP   

 
 

Població  
 
 

  

 Telèfon  
 
 

 Fax  Correu electrònic  
 

 

 
 

Web 
 
 

  

 Nom del/de la president /a 
 

 

 

  
Nom activitat subvencionada _____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

  



Llista de pagaments fets a càrrec de la subvenció  
 Núm. 

Ordre 
Proveïdor NIF Concepte Data Euros Data pagament 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 TOTAL  

 

Cal presentar les factures originals per  tal que siguin segellades per la Secretaria municipal  

 

Relació d’ingressos (en el seu cas) com a cofinançament de l’activitat  
 
 Núm. 

Ordre 
Entitat-Organisme Data Euros 

 

      

      

 TOTAL   

 

DECLARA: 

- Que les despeses relacionades s’han realitzat pel desenvolupament del programa i/o activitat 

de________________________  

 

- Que les subvencions d’institucions públiques o privades rebudes pel desenvolupament del programa i/o 

activitat de_______________________són les que hi consten a la relació anterior  

 

                

Garcia,_____de_________________de_____      

 

Segell de l’entitat  El/la sol·licitant 

  

                     

Il·lm. alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de GARCIA 


	Població: 
	Web: 
	Nom delde la president a: 
	Nom activitat subvencionada: 
	euros sha realitzat dacord amb les dades que consten a la sollicitud de subvenció: 
	Garcia: 
	de: 
	de_2: 
	Núm OrdreRow1: 
	ProveïdorRow1: 
	NIFRow1: 
	ConcepteRow1: 
	DataRow1: 
	EurosRow1: 
	Data pagamentRow1: 
	Núm OrdreRow2: 
	ProveïdorRow2: 
	NIFRow2: 
	ConcepteRow2: 
	DataRow2: 
	EurosRow2: 
	Data pagamentRow2: 
	Núm OrdreRow3: 
	ProveïdorRow3: 
	NIFRow3: 
	ConcepteRow3: 
	DataRow3: 
	EurosRow3: 
	Data pagamentRow3: 
	Núm OrdreRow4: 
	ProveïdorRow4: 
	NIFRow4: 
	ConcepteRow4: 
	DataRow4: 
	EurosRow4: 
	Data pagamentRow4: 
	Núm OrdreRow5: 
	ProveïdorRow5: 
	NIFRow5: 
	ConcepteRow5: 
	DataRow5: 
	EurosRow5: 
	Data pagamentRow5: 
	Núm OrdreRow6: 
	ProveïdorRow6: 
	NIFRow6: 
	ConcepteRow6: 
	DataRow6: 
	EurosRow6: 
	Data pagamentRow6: 
	Núm OrdreRow7: 
	ProveïdorRow7: 
	NIFRow7: 
	ConcepteRow7: 
	DataRow7: 
	EurosRow7: 
	Data pagamentRow7: 
	Núm OrdreRow8: 
	ProveïdorRow8: 
	NIFRow8: 
	ConcepteRow8: 
	DataRow8: 
	EurosRow8: 
	Data pagamentRow8: 
	Núm OrdreRow9: 
	ProveïdorRow9: 
	NIFRow9: 
	ConcepteRow9: 
	DataRow9: 
	EurosRow9: 
	Data pagamentRow9: 
	Núm OrdreRow10: 
	ProveïdorRow10: 
	NIFRow10: 
	ConcepteRow10: 
	DataRow10: 
	EurosRow10: 
	Data pagamentRow10: 
	Núm OrdreRow11: 
	ProveïdorRow11: 
	NIFRow11: 
	ConcepteRow11: 
	DataRow11: 
	EurosRow11: 
	Data pagamentRow11: 
	Núm OrdreRow12: 
	ProveïdorRow12: 
	NIFRow12: 
	ConcepteRow12: 
	DataRow12: 
	EurosRow12: 
	Data pagamentRow12: 
	Núm OrdreRow13: 
	ProveïdorRow13: 
	NIFRow13: 
	ConcepteRow13: 
	DataRow13: 
	EurosRow13: 
	Data pagamentRow13: 
	Núm OrdreRow14: 
	ProveïdorRow14: 
	NIFRow14: 
	ConcepteRow14: 
	DataRow14: 
	EurosRow14: 
	Data pagamentRow14: 
	Núm OrdreRow15: 
	ProveïdorRow15: 
	NIFRow15: 
	ConcepteRow15: 
	DataRow15: 
	EurosRow15: 
	Data pagamentRow15: 
	EurosTOTAL: 0
	Núm OrdreRow1_2: 
	EntitatOrganismeRow1: 
	DataRow1_2: 
	EurosRow1_2: 
	Núm OrdreRow2_2: 
	EntitatOrganismeRow2: 
	DataRow2_2: 
	EurosRow2_2: 
	EurosTOTAL_2: 0
	de_3: 
	activitat de: 
	Garcia_2: 
	de_4: 
	de_5: 
	Segell de lentitat_2: 
	Ella sollicitant_2: 
	Nom  de lentitat  persona física  NIF CIF: 
	NIF/CIF: 
	Adreça carrer número pis i porta CP: 
	CP: 
	Telèfon Fax Correu electrònic: 
	fax: 
	telèfon: 
	Memòria de les activitats desenvolupades a lany a justificar: Off
	Factures i rebuts originals de les despeses originades Dacord amb la relació que sadjunta: Off


