
 

DNI/NIF Nom i cognoms o raó social 

 
 
 
 

COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIONS 
 

1. Dades d'identificació 

Sol·licitant 

 
 

(1)En el cas de persones jurídiques caldrà aportar còpia de la targeta d'identificació fiscal o escriptura pública 
 

Representant (dades d'identificació de la persona signant) 

 
 

Dades de contacte (si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència només al representant) 
 

Domicili Codi Postal 

Població Telèfon Correu electrònic 

 
2. Certificat 

La persona signant certifica: 

Primer. Que s'han realitzat/executat les activitats/Inversions derivades de l'objecte subvencionat amb 
el grau de compliment, resultat i incidències que es detallen a continuació: 

 

 
Segon. Que la subvenció ha servit per realitzar l'activitat/inversió per a la qual es va concedir. 

DNI/NIF Nom i cognoms o raó social 



 

Relació de despeses, detallada per factures i proveïdors, signada per la persona representant. 

En cas de subvencions superiors a 3.000 euros, cal adjuntar les factures originals relacionades en el 
document de relació de despeses. 

En cas d'incloure factures d'import superior a 2.500 euros, cal adjuntar el comprovant de transferència 
del seu pagament. 

 
 

Tercer. Que el cost de l'actuació subvencionada ha estat de _______________ €, que es detalla en 
la relació de despeses que s'adjunta. 

Quart. Que l'empresa ha dut a terme el programa o activitat objecte de la subvenció, i ha rebut les 
aportacions següents: 

 

Aportacions (1) 

Institució, entitat 
o empresa 

Objecte de l’ajut o 
subvenció 

Import 
sol·licitat Import atorgat 

% de 
l’import 
atorgat 
sobre 

l’import 
sol·licitat 

  € € % 

  € € % 

  € € % 

  € € % 

  € € % 

Total finançament €  
(1) Cal detallar-les per a cada ens concedent 

 
 

Cinquè. Que aquesta empresa es troba al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

I perquè així consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau de la persona representant, 

Palafrugell, ____ de ________________ de 20 ____ 

 

La persona representant 

Nom i cognoms de la persona que signa: 
 
 
 
 
 
 
 

Documentació a annexar : 



 

 
 
 

RELACIÓ DE DESPESES 
 

Núm. 
factura Data factura Proveïdor/a – 

Receptor/a CIF/NIF Breu descripció de la despesa Cost total despeses 
% imputat 
al projecte 
subvencion

at 

Cost actuació 
subvencionada 

     € %   € 

     € % € 

     € % € 

     € % € 

     € % € 

     € % € 

     € % € 

     € % € 

     € % € 

     € % € 

     € % € 

     € % € 

En el cost de les despeses no s'ha inclòs la part corresponent a l'IVA de caràcter deduïble Total € 

Signatura, 
 

Empresa  

Persona representant  

Nom i cognoms  

Palafrugell,  ____ de ________________ de 20 ____ 
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