
   

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES PER SUBVENCIONS  
O PRESTACIONS ECONÒMIQUES 

 
 

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ O PRESTACIÓ ECONÒMICA 

Codi de la 
convocatòria 

SBV22021000003: Convocatòria de beques i ajuts per a la continuïtat 
educativa per l’alumnat de Sant Vicenç dels Horts - Curs 2021-2022 

Departament EDUCACIÓ 
 
 
 

2.  DADES DE L’ ALUMNE/A QUE HA REBUT SUBVENCIÓ O PRESTACIÓ ECONÒMICA  

Nom i cognoms  

Domicili  
DNI/ 
NIE 

 

Localitat Sant Vicenç dels Horts CP 08620 

Telèfon  Mòbil  

Correu electrònic  
 
 
 

3. DADES DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL (EN CAS DE MENORS D’EDAT) 

Nom i cognoms  DNI  

Telèfon  Mòbil  

Parentiu  

Correu electrònic  

 

4. DADES DE L’AJUT 

Import total 
concedit: 

Import total mínim a justificar  

 242,42 € 
484,84 € 

(S’ha de justificar el doble de l’import concedit)* 

 151,52 € 
303,04 € 

(S’ha de justificar el doble de l’import concedit)* 

* En el cas de que no es justifiqui el doble de l’import concedir i, per tant, sigui una justificació parcial 
de l’ajut rebut, amb la signatura d’aquest document, em dono per informat/da de que: 
 
- Amb motiu de no haver justificat totalment la subvenció o prestació econòmica concedida, 

renuncio a la resta de l’import que no es pot justificar en temps i forma 



   

 

5. RELACIÓ DE DESPESES 

NÚMERO 
FACTURA 

DATA 
FACTURA 

NOM PROVEÏDOR DESCRIPCIÓ FACTURA 
IMPORT 
TOTAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Import total 

 

 
Pagament sol·licitat: _________________ 



   

 
 

7. OBSERVACIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faig constar que: 
 

- Les factures recollides en aquesta relació de despeses han estat pagades i que han 
estat destinades a l’actuació referida. 

 
- Les despeses relacionades són despeses elegibles d’acord amb les bases específiques 

de la convocatòria i/o la resolució o acord de concessió, i es refereixen a actuacions 
realitzades en el període d’execució establert. 

 

- La quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament, conjuntament amb altres fons 
específiques de finançament de l’actuació, no supera el seu cost total. 

 
- S’adjunta còpia justificativa de les factures relacionades. 
 
- La persona beneficiària està al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i 

amb la Seguretat Social i amb la ORGT municipal. 
 
 

I, perquè així consti, jo, ______________________________________________, com a  
 
__________________________ (sol·licitant o pare/mare/tutor legal de l’alumne/a), signo. 
 
 

 
Signatura del sol·licitant o del pare/mare/tutor legal, en cas 
de menors d’edat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sant Vicenç dels Horts, _____ de/d’ ____________ de _____ 

 

 

 
 
 
Les dades s'inclouran en un fitxer automatitzat d'exercici de drets de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a la finalitat 
indicada, el qual té les mesures de seguretat necessàries d'acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició en els termes establerts en la legislació vigent davant del/de la responsable del fitxer de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts (Pl. de la Vila, 1). 
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