
PROGRAMA
SUPORT ENTITATS
JUSTIFICACIÓ 

CONVENI ANY 2014

NOM DE L’ENTITAT O ASSOCIACIÓ

Àrea BENESTAR SOCIAL

Data entrada justificants:



Com omplir la justificació
És important que la persona o persones encarregades d’omplir la justificació tinguin en compte
les recomanacions següents:
-És imprescindible omplir tots els apartats.
-Les persones que signen la justificació es fan responsables de la veracitat de les dades 
aportades.
-Cal omplir l'apartat d'informe final per cada projecte/activitat que s'hagi subvencionat i que 
consta en el conveni signat. Es poden fer fotocòpies d’aquest apartat si és necessari.
-Es pot adjuntar tota la documentació que l’entitat o l’associació cregui necessària per 
complementar la justificació.

EXPEDIENT DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ

ENTITAT BENEFICIÀRIA

DATA ACORD DE CONCESSIÓ

IMPORT CONCEDIT

ÒRGAN CONCEDENT Junta de Govern local
Decret d’Alcaldia
Organismes autònoms

A) NORMES PER A LA GESTIÓ I COBRAMENT DE SUBVENCIONS:

1.- El pagament del conveni es farà efectiu després de presentar els justificants, tal
com disposa l’expedient de sol·licitud i de conveni. Una vegada complimentat aquest
document de justificació,  caldrà presentar-lo al  Consorci  d'Acció Social  de la
Garrotxa (Plaça Palau, 8 d'Olot). 

2.-  S’atorga  autorització  a  fer  ús  de  compensació  en  cas  que el  perceptor  de  la
subvenció mantingui deutes pendents amb aquesta Corporació.

3.- En cas que el suport econòmic serveixi per a finançar obres d’inversió, caldrà que
els serveis tècnics de la Corporació informin sobre l’actuació corresponent.



B) CERTIFICAT

En/Na  ___________________________  en  qualitat  de  secretari/tresorer  de

l’entitat/associació_:________________________,  amb  NIF___________   i  amb

domicili________________________________.

CERTIFICA:

Que  l’Ajuntament  d’Olot  li  va  atorgar  una  subvenció  per  un  import  de

_________________________________________________  per  a  la  finalitat

següent:_____________________________________________________.

Que la nostra entitat ha realitzat les activitats per les quals va ser subvencionada tot

seguint els criteris i requisits que fixava l’imprès de bases i sol·licitud.

Que l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Tresoreria

de  la  Seguretat  Social  i  que  els  justificants  que  es  presenten  per  acreditar  la

subvenció  no  s’han  fet  servir  com a  comprovant  de  subvenció  de  cap  més  altre

organisme, i que han estat satisfets i pagats de forma definitiva.

I  perquè  consti i  tingui   els  efectes   escaients  signo  aquest certificat, amb el vist-

i-plau del president de l’entitat.

Olot , __________________________________.

Vist i plau,

El president El secretrari/el tresorer



C) INFORME FINAL

1.-RESUM BÀSIC DELS RESULTATS DEL PROJECTE/ACTIVITAT 

NOM DEL 
PROJECTE/ACTIVITAT

OBJECTIUS
ACONSEGUITS dels 
que vàreu plantejar a 
la sol.licitud

OBJECTIUS 
ACONSEGUITS 
diferents dels 
plantejats a la 
sol.licitud

RESULTATS 
ACONSEGUITS

QUINES HAN ESTAT 
LES ENTITATS 
IMPLICADES 
FINALMENT EN EL 
PROJECTE/ACTIVITAT?

Quines?

Per quin motiu/s ho heu fet plegats? Per finançament, 
per assolir millor objectius, per recursos humans...



Nº BENEFICIARIS

Preteneu donar 
continuïtat al 
projecte?

Sí     o          NO     o       

Amb quins recursos compteu?

Quin serà el següent pas, o la següent acció per 
continuar-lo?

2.-JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

TOTAL DESPESES PROJECTE/ACTIVITAT EUROS

INGRESSOS REALS
D'ON PROVENEN? QUANTITAT EN EUROS

PRÒPIA ENTITAT (mínim 20%)

AJUNTAMENT OLOT

ALTRES ADMINISTRACIONS

ESPÒNSORS I PATROCINIS

ALTRES

TOTAL INGRESOS

DESPESES REALS
CONCEPTE QUANTITAT EN EUROS

TOTAL DESPESES



RELACIÓ JUSTIFICANTS: factures...

PROVEÏDOR NUM. FRA. ACTIVITAT IMPORT

Olot, ________________________

Vist i plau,

El president El secretrari/el tresorer


	EXPEDIENT DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ

