
ANNEX II 

 

MODEL DE  COMPTE JUSTIFICATIU 

 

COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ a favor de _________________ 

________________________________________, amb CIF ____________________ 

 

 

 MEMÒRIA ECONÒMICA 

 

1. RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES I PAGAMENTS 

EFECTUATS RELACIONATS AMB L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA. 

[S’han d’adjuntar les factures originals o altres documents comptables acreditatius del 

pagament, a més dels certificats, càrrecs bancaris o detalls de moviments de compte que acreditin la 

despesa.] 

 

CREDITOR 

(CIF)  

DESCRIPCI

Ó DE LA 

DESPESA 

IMPORT DATA 

EMISSIÓ 

DOCUMENT 

ACREDITATIU 

DE LA 

DESPESA 

DATA DE 

PAGAMEN

T 

      

 

Aquest punt 1 es considerarà complit si es presenta la memòria justificativa amb la 

classificació de totes les factures originals o còpies compulsades (amb les originals segellades) 

per apartats, tot adjuntant els certificats, càrrecs bancaris o detalls de moviments de compte 

que acreditin la despesa. 

 

2. RELACIÓ D’ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS QUE HAN 

FINANÇAT L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA 

 



IMPORT PROCEDÈNCIA 

  

  

 

3. ALTRES DOCUMENTS A APORTAR EN EL COMPTE JUSTIFICATIU 

1. Quan l’import d’algunes despeses iguali o superi la quantia de 15.000 €, cal aportar 

relació de pressuposts demanats i justificació escrita del pressupost escollit. 

 

Mitjançant la present, el/la Sr./Sra. ______________________________________________, 

amb DNI_________________ , com a representant de _______________________________  

______________________ (beneficiari), amb CIF ______________________ i seu a (carrer, 

plaça, avinguda, passeig...) _______________________________________ CP 

_____________, beneficiari de la subvenció, declar sota la meva responsabilitat: 

1.- Que totes les dades presentades en aquest compte justificatiu són certes. 

2.- Que l’entitat beneficiària de la subvenció ha executat la totalitat de la despesa relacionada i 

que la subvenció atorgada s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir. 

3.- Que de l’activitat subvencionada se n’han derivat els ingressos especificats a l’apartat 2. 

4.- Que les factures presentades per justificar la subvenció atorgada no superen el valor de 

mercat i que no es recuperarà ni es compensarà l’IVA. 

5.- Que totes les despeses presentades en aquest compte justificatiu s’han abonat en la seva 

totalitat al proveïdor o subministrador. 

 

A fi de justificar l’adequada execució de la despesa realitzada i el fidel compliment de la 

finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció davant l’Ajuntament de Pollença, com a 

òrgan concedent, s’emet aquest certificat. 

Pollença, _____ de/d’ _________ de 20__  

Representant legal del beneficiari/ària de la subvenció. 

 

Signatura: _________________ 

 


