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DOCUMENT UNIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA 

Formulari editable. Llegiu la informació sobre el tràmit, formes de comunicació o notificació, i sobre el tractament de les dades 
personals. Deseu els canvis i aporteu-lo, conjuntament amb la resta de documentació sol·licitada al tràmit en 
línia: https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/tramits-i-gestions/tramits-per-a-entitats/justificar-subvencions-destinades-a-
entitats.html 

 Identificació de l’entitat i representant legal d’aquesta 

Entitat: ____________________________________________________________CIF de l’entitat: _____________   

Nom i cognoms del representant legal:__________________________________________ DNI-NIF: ___________  

Telèfon mòbil: ________________________________  Telèfon fix: ______________________________________  

Domicili de l'entitat:________________________________Codi postal i població:  __________________________  

Adreça electrònica de contacte i per comunicacions formals: ___________________________________________       

Número registre municipal d’entitats:_______________________________________________________________ 

  Adreça a efectes de notificacions o comunicacions 

L’adreça del domicili i electrònica de contacte indicada a l’apartat anterior 

Altre: indiqueu la informació a continuació 

  Nom i cognoms: _____________________________________________________    DNI-NIF: ________________ 

  Telèfon mòbil: ________________________________    Telèfon fix: _____________________________________ 

  Domicili: _____________________________________   Codi postal i població: ____________________________ 

  Adreça electrònica de contacte:  __________________________________________________________________ 

 Dades de la subvenció i projecte 

Àmbit i destinatari del projecte (Serveis Socials, Cultura, Educació, Esports, Joventut, Gent gran etc.):  

____________________________________________________________________________________________ 

Títol convocatòria:

_____________________________________________________________________________________________ 
Títol del projecte: 

____________________________________________________________________________________________ 

Any de realització del projecte:___________________  Durada del projecte:___________________________ 

Import atorgat (euros): _______________________ 

       _______________________  

 Si l’import justificat és inferior a l’ajut atorgat, 

Import justificat (euros): ______________________ 

______________________ 

faig constar la RENÚNCIA al saldo existent. 
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Memòria de l’activitat subvencionada (Referència Doc. 1) 

Completeu les següents dades, en cas de desitjar-ho podeu completar la informació sobre el projecte amb 
l’aportació d’un  document annex a la sol·licitud 

Descripció de les activitats realitzades, objectius assolits i altres consideracions: 

__________________________________________________________________________________________ 
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Balanç econòmic de l'activitat subvencionada (Referència Doc. 2)

Concepte Import (en euros) 

Recursos propis (quotes socis, entrades, ingressos diversos, etc.) 

Altres subvencions públiques rebudes (de la generalitat, diputació, etc.) 

Patrocinadors privats (bancs, caixes, empreses, etc.) 

Ingressos per conceptes diversos (rifes, loteries, etc.) 

Total ingressos  

Despeses: 

Concepte Despesa 
corrent 

Material 
inventariable 

Import total 
(en euros) 

Material divers (material i serveis) 

Altres despeses (cal especificar-les) 

Serveis (cal especificar-los) 

Actuacions, grups i similars (en general, contractació d’empreses que realitzin l’activitat) 

Total despeses realitzades 

Total ingressos 

Total despeses 

Diferència entre ingressos i despeses 
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Ingressos:

Subvenció rebuda de l'Ajuntament de Castellbisbal 

Relacioneu les factures en un full de càlcul annex. (Referència Doc. 3). Es pot obtenir el full de càlcul a 
l'adreça: https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/tramits-i-gestions/tramits-per-a-entitats/justificar-subvencions-
destinades-a-entitats.html 

Resum d’ingressos i despeses: Indiqueu les quantitats en euros 

Pàgina Pàgina 3/5

v.3(2019/10/07)

https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/tramits-i-gestions/tramits-per-a-entitats/justificar-subvencions-destinades-a-entitats.html


  TD14-010
Sèrie: TBB

Declaració responsable (Referència Doc. 4) 

Declaro, sota la meva responsabilitat, 

Que tots els documents de justificació de despesa inclosos a la relació de justificants de despesa han estat 
efectivament pagats abans de la presentació d’aquesta declaració. 

Que totes les despeses incloses en aquesta justificació estan directament relacionades amb l’activitat 
subvencionada i són indispensables per a l’adequada execució de la mateixa. 

Que l’estructura de finançament i cost total de l’actuació objecte de la subvenció, ha estat el següent: 

Subvenció Ajuntament de Castellbisbal 

Fons propis de l’entitat beneficiària 

Subvencions altres ens 

Cost total actuació 

En cas de subvencions d’altres ens, indiqueu-les:  

_______________________________________________________________________________ 

Adjunto la documentació següent: 

 _________________________________________________________________________________________ 

Observacions o altres dades: 

__________________________________________________________________________________________ 
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Les factures o documents de valor probatori equivalents a nivell mercantil (o amb eficàcia administrativa) 
originals en suport paper, originals electrònics o fotocòpies compulsades incorporats en la relació

Full de càlcul amb la relació de factures 

Comprovants de pagament de les factures

Acreditació de l’ús del logotip de l’Ajuntament en els projectes objecte d’aquesta subvenció 

Còpia del document d'identitat del representant legal en el cas d'haver canviat des de l'última justificació

Altres (especificar): 
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Informació sobre les comunicacions i notificació de la resolució: 

Les comunicacions o notificacions relacionades amb aquesta justificació es faran per mitjans electrònics d’acord 
amb els articles art. 14, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, enviant-se a la persona indicada a la sol·licitud, mitjançant un avís a l’adreça electrònica 
indicada. 

La informació completa sobre les característiques i la forma de notificació o comunicació de la resolució es pot 
consultar a la pròpia l'Oficina d’Atenció  Ciutadana  de  l’Ajuntament  de  Castellbisbal  i  al  web:  
https://oficinavirtual castellbisbal cat/portalCiutada/portal/literal do?opc id=10201&pes cod=1&ent id=2&idioma=2 

Informació sobre el tractament de les vostres dades personals: 

El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l’Ajuntament de Castellbisbal amb la 
finalitat de disposar de les dades personals mínimes necessàries (entre d'altres: nom i cognoms, adreces personals 
i números de contacte) que permetin l’assentament de la sol·licitud al Registre d'entrada de documents de 
l’Ajuntament de Castellbisbal i la seva gestió administrativa per part del servei municipal corresponent, així com la 
seva conservació en arxiu públic. Es pot consultar la informació completa a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Castellbisbal i a la Seu electrònica: 
https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/normativa-municipal/3354-proteccio-de-dades/ . 

Informació sobre la consulta de documents d'altres administracions en motiu del tràmit: 

D'acord amb l'art. 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en motiu de la tramitació de la vostra sol·licitud l'Ajuntament pot obtenir les dades i documents 
necessaris d'altres Administracions Públiques. En cas que us hi oposeu heu d'assenyalar-ho a continuació: 

Data:  Castellbisbal,____________________________   Signatura:______________________________________

Signeu el document únicament si l’heu de presentar en paper 

Sr/a. alcalde/essa - president/a de l'Ajuntament de Castellbisbal 
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