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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
 

SUB
 

-131 

LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE L’ACTIVITAT 
 

El Sr./la Sra.  amb NIF,NIE , 

com a representant de l’empresa  amb CIF 

i seu social a l’adreça, 

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que la documentació adjunta, i relacionada a continuació justifica la quantia i 

el concepte de la subvenció de euros atorgada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat l’any 

, expedient  núm.: 

Així mateix, manifesto que les factures presentades no han estat utilitzades com a justificant de cap altra subvenció. 

LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE L’ACTIVITAT / DETALL DE FACTURES 

Núm.  Data  Import/€ 
FacturaFactura                      Proveïdor                                 Concepte  (sense IVA) 

TOTAL IMPORTS  €
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A l’entitat/empresa a la que represento se li atorga una subvenció per import de/d’ €, 
 
dins de la convocatòria de subvencions de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació expedient 

 , de la que s’ha cobrat el 60%. 
 
Atès que l’actuació objecte de subvenció ha finalitzat, presento la documentació que es detalla i SOL·LICITO el 
cobrament del 40% restant de l’import de la subvenció abans citada. 
 
 
 
Adjunto com a JUSTIFICANT la documentació següent: 
 

Fotografies de l’estat final de les obres de subvenció 

Justificació econòmica (relació de factures) 

Factures i comprovant de pagament 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
 

Aquesta documentació s’haurà de presentar dins del termini de 30 dies un cop acabada l’activitat 
subvencionada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Prat de Llobregat, de/d’  de           
 
 
 
                                   
(Signatura electrònica del representant) 
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