
  

 

 

 

 

    

 

MODEL DE JUSTIFICACIÓ 

 

           ANNEX_JUS_1 

 
 

Justificació de subvencions en règim de concurrència competitiva a les persones 
que han iniciat una activitat econòmica a Olesa de Montserrat 
 
(D’acord amb les Bases reguladores i Convocatòria de les subvencions a les persones que han posat en marxa una nova 
activitat econòmica a Olesa de Montserrat) 
 

Dades d’identificació de la persona sol·licitant 
 

Nom i cognoms / Raó social       CIF/NIF/NIE 
      

Telèfon fix  
      

Telèfon mòbil     
         

Altres telèfons de contacte 
      

Adreça de correu electrònic 
      

 

 
Dades del representant legal o persona física:  
 
Nom i cognoms / Raó social 
      

CIF/NIF 
      

Telèfon fix  
      

Telèfon mòbil     
         

Altres telèfons de contacte 
      

Adreça de correu electrònic 
      

Càrrec: 

 
 
Dades de notificació (només en el cas que es vulgui rebre una notificació per correu postal) 
 

Nom i cognoms  
      

Tipus de via 
      

 Nom de la via / núm. / escala / pis i porta 
      

Codi postal 
      

Població 
      

Província 
      

 
Dades de notificació (només en el cas que es vulgui rebre una notificació electrònica) 
 
Adreça electrònica 
      

Telèfon mòbil de notificació 
      

 
 

 

DOCUMENTS JUSTIFICATIUS: 
 
 

Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat  
 
       Model de relació de despeses  
 
       Model de finançament del projecte subvencionat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

MEMÒRIA ECONÒMICA JUSTIFICATIVA DE L’ACTIVITAT:      1/5 
 

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA 

Empresa: CIF: 

REPRESENTANT LEGAL  

Nom i cognoms:   NIF/NIE: 

      

Càrrec: Tel. A/e 

Títol del projecte: 
 
Sr./Sra.                                                                           Amb NIF                                         , en qualitat de 
 
 
 
 
 
SECRETARI O APODERAT de l’entitat referida més amunt: 
 
CERTIFICO: 

1. Que l’empresa ha contret obligacions de pagament, les quals es recullen en la relació de despeses 
que es presenta,  que ham estat destinades al finançament del projecte a dalt esmentat i objecte de 
subvenció per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. 

2. Que la quantitat de l’aportació efectuada per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per aquest projecte, 
conjuntament amb les altres fonts de finançament de l’actuació, no supera el cost total de la mateixa. 

3. Que el cost total de l’actuació i l’estructura del seu finançament figura en la relació adjunta (model 2 
justificatiu). 

4. Que adjunto una relació detallada de les despeses i les inversions del projecte, amb identificació del 
creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament (model 2 justificatiu). En el 
cas que la subvenció s’atorgui d’acord a un pressupost estimat, adjunto les indicacions de les 
desviacions esdevingudes. 

5. Que adjunto un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada 
amb indicació de l’import i la seva procedència (model 2). 

6. Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per la qual fou concedida, 
la qual ha estat realitzada mb compliment de totes les obligacions imposades en els instruments 
reguladors de la seva concessió. 

7. Que els justificants inclosos en la relació de despeses no s’han fet servir ni es faran servir per a 
justificar cap altre subvenció. 

8. Que els imports dels justificants consignats en la relació de despeses adjunta no s’ha inclòs l’IVA 
deduïble. 

9. Que els documents originals que justifiquen la realització i el cost de l’activitat, es troben arxivats i a 
disposició de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, i seran conservats per un període no inferior a 6 
anys. 

10. Que les factures i comprovant de pagament que s’aporten i han estat obtinguts a través de mitjans 
electrònics/telemàtics son originals. 
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Signatura del secretari/apoderat: 



     

 

    

 
 
   

 
 

                             Annex_Jus_2    

MODEL 2.- TAULA DE RELACIÓ DE DESPESES 
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           Annex_Jus_3 
 

Dades d’identificació de la persona sol·licitant 
 

Nom i cognoms / Raó social       CIF/NIF/NIE 
      

Telèfon fix  
      

Telèfon mòbil     
         

Altres telèfons de contacte 
      

Adreça de correu electrònic 
      

 

 
 

ESTRUCTURA DEL FINANÇAMENT DEL PROJECTE 

Concepte Concedent 
NIF/CIF 

concedent import 

 Subvenció concedida Ajuntament d’Olesa de Montserrat   P0814600C   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     TOTAL   

 
 
 

cost total previst del projecte   

Subvenció concedida   

Total despeses justificades   

Total ingressos rebuts   

Desviació entre el cost inicial i el cost final del projecte   
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Si s’escau, motivació de les desviacions respecte la  sol·licitud: 



Sr./Sra.  Amb NIF  , en qualitat de 

secretari/ària/apodrat/ada de l’empresa referida més amunt, 

CERTIFICA 
La veracitat de les dades contingudes en aquest document 

5/5 

Signatura del secretari/apoderat: 
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