
FITXA JUSTIFICACIÓ                                        
MEMÒRIA ANUAL 2015 
 
NOM ENTITAT/ CENTRE/ AMPA ________________________________________ 

 
1. ACTIVITATS MÉS RELLEVANTS 2015  

 
Activitat Data Participants Grau acompliment  

    
    
    
    
 
2. BREU VALORACIÓ I RESULTATS ACTIVITATS 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. RELACIÓ DE DESPESES I INVERSIONS 2015 
 

Identificació 
document 

(nº factura) 

Identificació creditor Data emissió Import 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
4. MEMÒRIA ECONÒMICA. INGRESSOS DE L’ENTITAT/ CENTRE/ AMPA  
(Inclou altres subvencions) 
 

Procedència  Import 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
5. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
 
· Factures compulsades de les despeses per un valor mínim a l’ajut concedit    SÍ / NO 
 
· Material imprès (díptics, cartells, fulletons...)       SÍ / NO 
 
· Altra documentació  (especificar)        SÍ / NO 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 
 
 
6. OBSERVACIONS  
 
 
 
 
 
 
 
 
Calafell, __ d _____________ de 2015 
 
Signatura (nom i cognoms de la persona que signa), càrrec i segell de l’entitat/ centre/ 
AMPA  
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