
 

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES PER SUBVENCIONS 

 

1. Dades identificatives 

Entitat 

 
NIF o núm. reg. Entitats 

 

Domicili social: c. o pl. 

 
Núm. 

 
Pis i/o porta 

 

Telèfon 

 
Fax 

 
Correu electrònic 

 

 

2. Dades de l’actuació 

Actuació 

 
Aportació de l’Ajuntament 

Centre gestor 

   Cultura    Joventut i infància    Sanitat i Salut Pública    Educació 
   Nova Immigració    Serveis Socials      Esports     Ocupació i empresa 
   Solidaritat i Cooperació     Igualtat     Participació         Gent Gran 
   Habitatge 

 

L’Ajuntament ha fet un pagament avançat:      Si    No Import:_______________ 

 

3. Persona de contacte 

Nom i cognoms 

 
Càrrec 

 

Telèfon 

 
Correu electrònic 

 

Horari:  
 

 
 

Faig constar que, 
> La entitat ha pagat les factures recollides en aquesta relació de despeses, que han estat 

destinades a l’actuació referida. 
> Les despeses relacionades son despeses elegibles d’acord amb les bases especifiques 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 fonts especifiques 
de finançament de l’actuació, no supera el seu cost total. 

> S’adjunta còpia compulsada de les factures relacionades. 
> Aquesta entitat   Si  No s’ha deduït l’IVA corresponent a les factures relacionades. 
> La entitat destinatària està al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i amb la 

Seguretat Social. 
 



 

4. Relació de despeses  

Número 
factura 

Data 
factura 

Nom del proveïdor  Descripció de la factura 
Base  
Imposable 

IVA Import total 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Import total 
 



5. Relació de despeses directes de personal: (Si cal) 

Període nòmina per 
perceptor Nom i cognoms del 

perceptor 
Categoria professional 

del perceptor 
Import 

% 
imputat 

Import total 

Des de Fins a 

       

       

Import total  
 

  
 

Subtotal justificat  

Total justificat (despeses directes + despeses indirectes)  

   Pagament sol·licitat _____________  

 

6. Tipus de justificació 

La present relació de despeses, en relació a l’ajut de l’Ajuntament, implica: 
 Una justificació parcial de l’ajut rebut 
 Una justificació total de l’ajut rebut 

 
 

7. Observacions 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En compliment del disposat en el RGPD, de 27 d'abril de 2016, i la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, se l'informa que les dades facilitades seran tractades 
per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb NIF P0826300F situat en Plaça de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts, amb telèfon 936561551, adreça de 
correu-e ajuntament@svh.cat i del delegat de protecció de dades dpd@svh.cat. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud. 
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les obligacions legals d’acord a la normativa vigent en cada moment. 
La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici dels poders públics. Les dades es comunicaran a les administracions públiques amb competència 
en la matèria i als tercers que prestin serveis auxiliars i necessaris amb relació a la finalitat del tractament. Se l’informa que pot exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició. Podeu obtenir més informació sobre els seus drets tot acudint a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat, així com presentar una reclamació davant aquest organisme si ho considera oportú, o posar-se en contacte amb el 
delegat en dpd@svh.cat  

 

 He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades 
 
 
I, perquè així consti, jo, _________________________________, com a _______________________ 

de l’entitat, signo. 

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