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MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS CONVENI / SUBVENCIÓ
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1. Entitat
Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

Domicili (a l’efecte de notificació) Núm. Escala           Pis

Població Codi postal        Província

Telèfon Fax Correu electrònic

Web Núm. de registre Generalitat Catalunya

Nom de qui presideix l’entitat Núm. registre local d’entitats

2. Persona
Nom i cognoms Document identificatiu: DNI / CIF

Càrrec que ocupa a l’entitat Telèfon

3. Dades del projecte
Nom del projecte Cost total del projecte (€) (2)

Subvenció otorgada (€) (1)

Departament destinatari i àmbit al qual es presenta

(1) S’omple automàticament en completar el balanç
econòmic (total de ingressos reals).

(2) S’omple automàticament en completar el balanç
econòmic (total de despeses reals). 

 Promoció Associativa
 Esports
 Educació, Infància i Família
 Polítiques Socials, Comunitàries i Diversitat  
Sanitat
 Joventut
 Cooperació
 Gent Gran
 Medi Ambient
 Igualtat i Polítiques LGTBI

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. Responsable: Ajuntament de Sant Joan Despí - Camí del Mig, 9 – 11, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) Delegat de Protecció de Dades: dpd@sjdespi.net 
Finalitat: Gestió i tramitació en relació al procediment de concessió de les subvencions per a la realització d’activitats públiques i d’interès social establertes en aquesta convocatòria per l’Àrea de 
Serveis a la Persona i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Legitimació: El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable. Conservació: Les 
dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d'arxivament aplicable. Destinataris: El 
Responsable podrà comunicar a les autoritats competents en la matèria. Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment, exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, 
oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Camí del Mig, 9 – 11, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) o al Delegat de Protecció de Dades dpd@sjdespi.net. Cal adjuntar-hi fotocòpia del 
seu document oficial d’identificació, o telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica. Reclamació: Pot presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web  www.sjdespi.cat –Protecció de dades.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí Exemplar per a l’Ajuntament



AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat
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ANYMEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS                         CONVENI / SUBVENCIÓ

4. Relació de documentació que es presenta
Sol·licitud
Memòria de justificació d’activitats

1. Relació d’activitats de dinamització dins de l’entitat
2. Implicació de l’entitat en espais de participació de la ciutat
3. Calendari d’activitats realitzades
4.Participació
5. Recursos
6. Balanç econòmic
7. Valoració general del funcionament del curs

Si ho considereu necessari, podeu adjuntar la vostra pròpia memòria com a complement a aquest model de 
memòria.
Models de suport al projecte de comunicació utilitzats i difusió emesa (documentació gràfica on consti ”amb el 
suport de l’Ajuntament de Sant Joan Despí” o, si no és possible, declaració que no s’ha realitzat. En cas de fer 
documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. Relacioneu aquí la difusió emesa durant l’any, així com el 
material gràfic editat (fotografies, vídeos, articles de premsa, etc):

Signatura beneficiari/ària o representant Segell de l’entitat 
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MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS CONVENI / SUBVENCIÓ

1
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1. Entitat
Nom de l’entitat Document identificatiu: CIF 

Domicili (a l’efecte de notificació) Núm. Escala           Pis

Població  Codi postal        Província

Telèfon                          Fax Correu electrònic

Web Núm. de registre Generalitat Catalunya

Nom de qui presideix l’entitat Núm. registre local d’entitats

2. Persona
Nom i cognoms Document identificatiu: DNI / CIF

Càrrec que ocupa a l’entitat Telèfon

3. Dades del projecte
Nom del projecte Cost total del projecte (€) (2)

Subvenció otorgada (€) (1)

Departament destinatari i àmbit al qual es presenta

(1) S’omple automàticament en completar el balanç
econòmic (total de ingressos reals).

(2) S’omple automàticament en completar el balanç
econòmic (total de despeses reals). 

 Promoció Associativa
 Esports
 Educació, Infància i Família
 Polítiques Socials, Comunitàries i Diversitat  
Sanitat
 Joventut
 Cooperació
 Gent Gran
 Medi Ambient
 Igualtat i Polítiques LGTBI

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. Responsable: Ajuntament de Sant Joan Despí - Camí del Mig, 9 – 11, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) Delegat de Protecció de Dades: dpd@sjdespi.net 
Finalitat: Gestió i tramitació en relació al procediment de concessió de les subvencions per a la realització d’activitats públiques i d’interès social establertes en aquesta convocatòria per l’Àrea de 
Serveis a la Persona i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Legitimació: El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable. Conservació: Les 
dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d'arxivament aplicable. Destinataris: El 
Responsable podrà comunicar a les autoritats competents en la matèria. Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment, exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, 
oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Camí del Mig, 9 – 11, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) o al Delegat de Protecció de Dades dpd@sjdespi.net. Cal adjuntar-hi fotocòpia del 
seu document oficial d’identificació, o telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica. Reclamació: Pot presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web  www.sjdespi.cat –Protecció de dades.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí Exemplar per a l’entitat
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ANYMEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS                         CONVENI / SUBVENCIÓ

4. Relació de documentació que es presenta
Sol·licitud
Memòria de justificació d’activitats
 1. Relació d’activitats de dinamització dins de l’entitat
 2. Implicació de l’entitat en espais de participació de la ciutat
 3. Calendari d’activitats realitzades
 4.Participació
 5. Recursos
 6. Balanç econòmic
 7. Valoració general del funcionament del curs
Si ho considereu necessari, podeu adjuntar la vostra pròpia memòria com a complement a aquest model de 
memòria.
Models de suport al projecte de comunicació utilitzats i difusió emesa (documentació gràfica on consti ”amb el 
suport de l’Ajuntament de Sant Joan Despí” o, si no és possible, declaració que no s’ha realitzat. En cas de fer 
documents audiovisuals, caldrà facilitar-ne una còpia. Relacioneu aquí la difusió emesa durant l’any, així com el 
material gràfic editat (fotografies, vídeos, articles de premsa, etc):

Signatura beneficiari/ària o representant Segell de l’entitat 
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS CONVENI / SUBVENCIÓ

1. RELACIÓ D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DINS DE L’ENTITAT
1.1 Enumera la formació que heu fet aquest any per a la millora organitzativa de l’entitat

Total sumatori

Nombre Nombre  Nombre de 
Data Acció formativa d’accions d’hores totals participants
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS CONVENI / SUBVENCIÓ

1.2 Enumera les activitats que heu fet per fomentar l’associacionisme i la participació dels vostres socis dintre 
de la vostra l’entitat

     Nombre  Nombre de  
Data Acció  d’accions participants

Total sumatori
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS CONVENI / SUBVENCIÓ

2. IMPLICACIÓ DE L’ENTITAT A ESPAIS DE PARTICIPACIÓ DE LA CIUTAT
Relaciona els òrgans de participació existents a la ciutat dels quals heu format part i heu assistit durant l’any; així com
si heu format part d’algun programa o projecte de ciutat.

Nombre Nombre de 
Data Òrgans de participació Tipus d’òrgans participants

Total sumatori



   6

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

Nombre estimat 
de participants

Nombre 
d’activitats

Nombre d’altres entitats 
col·laboradores Activitat Data Tipus

Nombre estimat 
de participants

Nombre 
d’activitats

Nombre d’altres entitats 
col·laboradores Activitat Data Tipus

Nombre estimat 
de participants

Nombre 
d’activitats

Nombre d’altres entitats 
col·laboradores Activitat Data Tipus

Nombre estimat 
de participants

Nombre 
d’activitats

Nombre d’altres entitats 
col·laboradores Activitat Data Tipus

Nombre estimat 
de participants

Nombre 
d’activitats

Nombre d’altres entitats 
col·laboradores Activitat Data Tipus

Nombre estimat 
de participants

Nombre 
d’activitats

Nombre d’altres entitats 
col·laboradores Activitat Data Tipus

Nombre estimat 
de participants

Nombre 
d’activitats

Nombre d’altres entitats 
col·laboradores Activitat Data Tipus

TOTAL SUMATORI

3. CALENDARI D’ACTIVITATS REALITZADES
3.1 Relació d’activitats puntuals que ha organitzat l’entitat durant l’any. 
Activitats que s’han fet durant l’any de curta durada. No heu d’incloure dins d’aquesta relació les activitats que heu fet dins del cicle festiu de la ciutat.                                                                                                                   

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE ANYMEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS                                      CONVENI / SUBVENCIÓ
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE ANY

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS                                CONVENI / SUBVENCIÓ

Nombre estimat 
de participants

Nombre estimat 
de participants

Nombre estimat 
de participants

Nombre estimat 
de participants

Nombre estimat 
de participants

Nombre estimat 
de participants

Nombre estimat 
de participants

Nombre estimat 
de participants

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Tipus de cicle festiu

Tipus de cicle festiu

Tipus de cicle festiu

Tipus de cicle festiu

Tipus de cicle festiu

Tipus de cicle festiu

Tipus de cicle festiu

Tipus de cicle festiu

TOTAL SUMATORI

3.2 Relació d’activitats que ha organitzat la vostra entitat i han estat integrades dins del cicle festiu de la ciutat. 
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE ANY

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS                                CONVENI / SUBVENCIÓ

Nombre de 
participants

Nombre de 
participants

Nombre de 
participants

Nombre de 
participants

Nombre de 
participants

Nombre de 
participants

Nombre de 
participants

Nombre 
d’hores/any

Nombre 
d’hores/any

Nombre 
d’hores/any

Nombre 
d’hores/any

Nombre 
d’hores/any

Nombre 
d’hores/any

Nombre 
d’hores/any

Activitat / servei

Activitat / servei

Activitat / servei

Activitat / servei

Activitat / servei

Activitat / servei

Activitat / servei

Tipus d’activitat/ servei

Tipus d’activitat/ servei

Tipus d’activitat/ servei

Tipus d’activitat/ servei

Tipus d’activitat/ servei

Tipus d’activitat/ servei

Tipus d’activitat/ servei

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

TOTAL SUMATORI

3.3 Relació d’activitats o serveis regulars que ha fet l’entitat pels seus socis
Activitats que s’han fet al llarg de l’any de forma periódica o serveis amb horaris de funcionament concret durant l’any
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE ANY

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS                                CONVENI / SUBVENCIÓ

Nre. de participants 
de l’entitat

Nre. de participants 
de l’entitat

Nre. de participants 
de l’entitat

Nre. de participants 
de l’entitat

Nre. de participants 
de l’entitat

Nre. de participants 
de l’entitat

Nre. de participants 
de l’entitat

Nre. de
assistents

Nre. de
assistents

Nre. de
assistents

Nre. de
assistents

Nre. de
assistents

Nre. de
assistents

Nre. de
assistents

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Tipus de projecció 

Tipus de projecció 

Tipus de projecció 

Tipus de projecció 

Tipus de projecció 

Tipus de projecció 

Tipus de projecció 

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Entitat organitzadora

Entitat organitzadora

Entitat organitzadora

Entitat organitzadora

Entitat organitzadora

Entitat organitzadora

Entitat organitzadora

TOTAL SUMATORI

3.4 Relació d’activitats organitzades per altres i que heu col·laborat 
Activitats que s’han fet al llarg de l’any de forma periódica o serveis amb horaris de funcionament concret durant l’any.
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE ANY

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS                                      CONVENI / SUBVENCIÓ

3.5 Relació d’activitats extraordinàries que heu fet enguany
Activitats que s’han fet al llarg de l’any per una causa especial motivada

Nre. de participants 
de l’entitat

Nre. de participants 
de l’entitat

Nre. de participants 
de l’entitat

Nre. de participants 
de l’entitat

Nre. de participants 
de l’entitat

Nre. de participants 
de l’entitat

Nre. de participants 
de l’entitat

Nre. de assistents
estimats

Nre. de assistents
estimats

Nre. de assistents
estimats

Nre. de assistents
estimats

Nre. de assistents
estimats

Nre. de assistents
estimats

Nre. de assistents
estimats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Nombre 
d’activitats

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat

Activitat

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

TOTAL SUMATORI
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS CONVENI / SUBVENCIÓ

4. PARTICIPACIÓ
4.1 Estimació del grau de participació de la població a les vostres activitats

5. RECURSOS
5.1 Recursos humans
Persones amb les que heu comptat pel desenvolupament de les vostres activitats

Nº Persones alliberades per gestions
Nº Professionals a les activitats 

Nº Monitors
Nº Formadors
Nº Talleristes
Altres 

Gènere
Dones %
Homes %

Procedència dels veïns i veïnes
Del barri %
D’altres barris de la ciutat %
De fora del municipi %

Edats
Infants % 
Joves %
Adults %
Gent Gran %

Mitjana d’assistents / participants anuals a les vostres activitats

Nº total de socis Homes        Dones
< de 25 anys  
> de 25 anys

Nº voluntaris i/o col.laboradors amb l’entitat
Estables tot l’any
Puntuals en alguna activitat
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS CONVENI / SUBVENCIÓ

PRESSUPOST PRESENTAT 
PROJECTE ANUAL

6. BALANÇ ECONÒMIC
6.1 Recursos econòmics. Ingressos

INGRESSOS
Propis
Quotes socis/es
Quotes activitats
Campanyes pròpies
> Subtotal

Altres ingressos 
Col·laboracions i/o espònsors
> Subtotal

Subvencions 
Diputació
Generalitat
Altres institucions

> Subtotal

Subtotal ingressos

SUBVENCIÓ
Ajuntament de Sant Joan Despí

TOTAL INGRESSOS

INGRESSOS REALS  
PROJECTE ANUAL

Import (€) Import (€)

(1)
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS CONVENI / SUBVENCIÓ

DESPESES
Funcionament intern de l’entitat
Subministraments (aigua, llum...)
Telèfon
Neteja
Manteniment
Altres*

> Subtotal

Activitats del projecte
Materials
Recursos humans
Recursos tècnics
Difusió
Assegurança per l’activitat
Correspondència
Fotocòpies
Informàtica
Fotografia
Altres

> Subtotal

TOTAL DESPESES

SALDO RESULTANT

6. BALANÇ ECONÒMIC
6.2 Recursos econòmics. Despeses

PRESSUPOST PRESENTAT 
PROJECTE ANUAL

DESPESES REALS  
PROJECTE ANUAL

Import (€) Import (€)

(2)
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS CONVENI / SUBVENCIÓ

7. VALORACIÓ GENERAL DEL FUNCIONAMENT DEL CURS
Aspectes destacables i suggeriments de millora

7.1 Funcionament de la entitat i les activitats

7.2 Relació amb altres entitats, administracions i/o institucions
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ  ·  Camí del Mig, 9  ·  08970 Sant Joan Despí  ·  NIF P0821600D  ·  Telèfon: 93 480 60 00  ·  ajuntament@sjdespi.cat

MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS CONVENI / SUBVENCIÓ

8. OBSERVACIONS

Signatura beneficiari/ària o representant Segell de l’entitat 
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