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JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ – IMPORTANT 

1.- La subvenció s’ha de justificar entre el dia 2 de Gener de 2021 i el dia 21 de febrer de 2021 

2.- Per a JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ s’ hauran d’ aportar, segons els models adjunts: 

 2.1.- DECLARACIÓ RESPONSABLE que contingui aquests extrems: 

  2.1.1.- D’ haver tingut el vostre establiment funcionant fins el dia 21 de  
  desembre de  2020 (que són els sis mesos requerits després de l’ estat d’  
  alarma  indicats a la Base 4.1,b de les Bases Reguladores de la Subvenció) 

  2.1.2.- De compromís de mantenir la documentació comptable referida a  
  aquesta subvenció per un termini de 6 anys a efectes de control i comprovació  
  per part de l’ administració (que bé determinat a la Base 4.1,d de les Bases  
  Reguladores de la Subvenció) 

  2.1.3.- De declaració, si és el cas, d’ altres subvencions sol·licitades per a la  
  mateixa finalitat de l’ Ajuntament o d’ altres administracions (que exigeix la  
  Base 4.1,f de les Bases Reguladores de la Subvenció) 

 2.2.- COMPTE JUSTIFICATIU que haurà de contenir, segons Base 11.3 de les Bases 
 Reguladores de la Subvenció, aquests tres documents: 

  2.2.1.- MEMÒRIA EXPLICATIVA de la destinació de la subvenció 

  2.2.2.- RELACIÓ CLASSIFICADA DESPESES DE L’ ACTIVITAT 

  2.2.3.- RELACIÓ D’ INGRESSOS I DESPESES REALS DE L’ ENTITAT 

3.- Aquesta documentació s’ haurà de presentar a l’ O.A.C. (Oficina D’ Atenció Ciutadana) de l’ 
Ajuntament de Martorell situada als baixos de l’ edifici del carrer Mur número 61, o bé a través 
del catàleg de tràmits de la seu electrònica de l’ ajuntament 
(https://martorell.eadministracio.cat/dossier.1.1) adjunta a la instància que podreu descarregar 
i on indicareu el registre d’ entrada que consta en el reguard de la vostra sol·licitud inicial.  

4.- Aquells beneficiaris que no hagin fet la justificació, com a màxim, el dia 21 de febrer de 2021, 
se’ls hi reclamarà la totalitat de l’ import concedit amb els seus corresponents interessos.  

Recordeu que l’ import de la subvenció és d’un màxim d’ entre 500€ i 700€, que seran abonats íntegrament 
com a bestreta un cop s’hagi concedit la subvenció per part de l’ Ajuntament. 

Recordeu que el termini per sol∙licitar la subvenció és fins al dia 31 de desembre de 2020 o fins que s’ hagi 
esgotat la partida pressupostària . 
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