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Justificació de la subvenció per a la igualtat d’oportunitats adreçada als centres educatius 
Identificació del centre 
 Nom secretari/a:  

Centre educatiu:  

Nom:  

Import 
Import de la subvenció concedida:  

Import total justificat:  

Relació de despeses 

Descripció del concepte Inicials dels 
cognoms família 

DNI pare 
mare o 
tutor/a legal 

Curs 
alumne/a Cost 

activitat 

Import  
subvencionat  
Ajuntament 

Import altres 
subvencions  Aportació família    
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Descripció del concepte Inicials dels 
cognoms família 

DNI pare 
mare o 
tutor/a legal 

Curs 
alumne/a Cost 

activitat 

Import  
subvencionat  
Ajuntament 

Import altres 
subvencions Aportació família    
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Descripció del concepte Inicials dels 
cognoms família 

DNI pare 
mare o 
tutor/a legal 

Curs 
alumne/a Cost 

activitat 

Import 
subvencionat 
Ajuntament 

Import altres 
subvencions Aportació família    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL: € € € € 



MODEL 1643 

Subvenció 
Total de Subvencions individuals que s’han concedit: 

Nombre de famílies que se n’han beneficiat: 

Factures de les despeses1 
Núm. factura Data Proveïdor/a Import 

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 
Signatura,2 

1 Factures generals del centre que es corresponguin als conceptes de les subvencions concedides 
2 Signatura del/de la Secretari/a del centre que certifica que les dades són certes 
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