
FORMULARI DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL 

DEL BERGUEDÀ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS, 

SOCIALS I ESPORTIVES A LA COMARCA (2019)
Siusplau llegiu les instruccions abans de completar aquest formulari. Es recomana guardar els canvis regularment.  

RESUM 

Entitat sol·licitant: 

Activitat subvencionada: 

Cost total de l’activitat: 

Import de la subvenció:  Import justificat: 

Posició:  DNI: 

DADES DE  DE LA ENTITAT BENEFICIÀRIA 

Nom:   

NIF:  

Persona representant. 

Nom i cognoms: 

Correu electrònic: Telèfon: 

LLISTAT DE DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR. 

El/la sotasignant manifesta: 

• Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació a la que va ser concedida.
• Que la quantia de l’aportació efectuada pel Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb les altres fonts

específiques de finançament de l’actuació que consten a la relació d’altres ingressos, no supera el cost total de la
mateixa.

• Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses adjunta no s’ha inclòs l’IVA deduïble. 
• Que tots els documents originals que consten a la relació de despeses adjunta, es troben arxivats i a disposició del

Consell Comarcal del Berguedà, i seran conservats per un període no inferior a 6 anys. 

A                         , el           de               de 

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant de l’entitat. 

FORMULARI DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ
FACTURES JUSTIFICATIVES
MATERIAL GRÀFIC ON S'ACREDITI L'ÚS DEL LOGOTIP DEL CCB
INFORMACIÓ ADDICIONAL RELLEVANT



MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ. 

Títol del projecte:  

Localitat:  Dates: 

Descripció de les activitats realitzades: (Què es va fer? Qui hi va participar? Quan es va dur a terme?) 

Resultats obtinguts: (Quin impacte ha tingut? Hi ha hagut incidències?) 



Modificacions respecte al projecte inicial: 

Desviacions respecte al pressupost previst: 

Avaluació final: (Conclusions, propostes de millora per a futures edicions...) 

Informació adjunta del projecte i notes rellevants: (Si s’escau, introdueix documents addicionals 
del projecte: imatges, enllaços ).  



MEMÒRIA ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ. 

Cost total de l’activitat: 

Subvenció concedida pel CCB: 

Import justificat:  

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS. 

Concedent Import 

TOTAL 

Subvenció del Consell Comarcal del Berguedà

Subvencions rebudes d'altres administracions (total)

Entrades/Cost de participació

Patrocinadors

Altres ingressos

Fons propis



RELACIÓ DE DESPESES. (introdueix documents justificatius de les despeses aquí). 

Núm. 
Ordre 

Tipus document 
(1) 

Número 
document 
(2) 

Proveïdor o tercer NIF Concepte (3) Import % 
imputat 

Import 
imputat 
(4) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

(1) Indicar si són factures, nòmines, butlletins de cotització a la seguretat Social, desplaçaments, ... 
(2) Indicar el número de factura
(3) Detallar l’objecte de la factura relacionant-lo amb l’activitat subvencionada.
(4) Quantitat de la factura que s'imputa a aquesta subvenció. Només es podrà incloure l’IVA que 

no sigui deduïble. 

NOTA: En cas que necessiteu més espai per relacionar les despeses, podeu utilitzar més fulles amb una graella com aquesta.

Total Ingressos:

Total Despeses:

Diferència:

NOTA: La diferència ha de ser sempre 0.



El/la sotasignant declara que: 

   No li ha estat concedida cap subvenció pública o privada, ni tampoc ha rebut cap ingrés de 
qualsevol naturalesa, amb la finalitat de finançar en tot o en part la mateixa activitat que ha estat 
objecte de subvenció per part del Consell Comarcal del Berguedà.  

    Ha rebut les subvencions detallades al quadre següent 

Administració Import 

TOTAL 

A                   , el           de         de 

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant de l’entitat. 

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES: 
Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, i a l’article 11 de LO 
3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per part del Consell Comarcal del Berguedà 
[P0800015J], que n’és el responsable, com segueix: 

Responsable 
del tractament: 

Consell Comarcal del Berguedà 
C/ Barcelona, 49, 3r  - 08600 Berga (Barcelona) 
Tel. 93 821 35 53 ccbergueda@ccbergueda.cat 

Finalitat del 
tractament: 

Presentar la justificació de la subvenció en el marc de la convocatòria de subvencions per a projectes esportius, culturals i socials que 
realitzin les entitats sense ànim de lucre al Berguedà l’any 2019. 

Legitimació: La legitimació pel tractament de les vostres dades és l’interès públic, l’exercici de poders públics conferits a l’Entitat, i el seu 
consentiment exprés. 

Destinataris: Les vostres dades seran custodiades pel Consell Comarcal del Berguedà. 

Drets: 

Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar 
el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Tots són reconeguts i conferits per la 
legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat de Protecció de Dades o mitjançant els 
tràmits disponibles a la seu electrònica http://www.bergueda.cat/ 
Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del 
web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/  

Termini de 
conservació: El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment. 

https://bergueda.eadministracio.cat/privacy#note6
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