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Compte justificatiu
Programes de Recursos Pedagògics i Divulgatius

Programa Indika

1. Dades d'identificació de la institució, entitat o empresa

Municipi

Nom de la institució, entitat o empresa

Adreça

Codi postal

Comarca

NIF

Telèfon Fax A/e

Nom i cognoms

NIF

Càrrec a la institució, entitat o empresa

2. Dades d'identificació de la persona signant de la declaració

3. Dades d'identificació de l'expedient

Centre GestorNúm. d'expedient
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4. Declaració

Segon.  Que la subvenció ha servit per realitzar l'activitat/inversió per a la qual es va concedir.

Tercer.  Que els justificants relacionats a continuació no inclouen cap import en concepte d’IVA que sigui recuperable o deduïble per 
aquesta entitat i han servit per a l'objecte de la subvenció:

La persona signant DECLARA:

Primer . Que s'han realitzat/executat les activitats/inversions derivades de l'objecte subvencionat amb el grau de compliment,
resultat i incidències que es detallen a continuació:

Memòria, grau de compliment i resultats de l'objecte subvencionat

Detall dels justificants

(1) No s’inclourà cap import d’IVA recuperable o deduïble per l’ens.

9. €

Emis sor Núm.
factura ImportConcepteData

Factura

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

€

2. €

€

€

€

€

€

€

€

10.

11.

12.

13.

€

€

€

€

Total justificat €

(1)



- 3 -

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran incloses en el fitxer
automatitzat del Registre de documents de la Diputació de Girona.

Signatura

Documentació a ANNEXAR
· El certificat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, relatiu al compliment de les seves obligacions
  amb la Seguretat Social.
· Les factures originals o còpies compulsades relacionades en el present compte justificatiu.
· De cada activitat, certificat del responsable del grup escolar amb la valoració global de l'activitat.

, d 20

Quart.  Que no s'ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat/inversió que es tracta que sumats a l'ajuda
de la Diputació no sobrepassi el seu cost total

Import

1.

2.

3.

4.

5.

€

€

€

€

€

Detall d'altres ingressos, subvencions o ajudes

Total finançament €

Cinquè.  Que ens comprometem a comunicar a la Diputació de Girona l'obtenció de qualsevol altra subvenció o ingrés afectat
per l'activitat/inversió que es tracta, que sumats a l'ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
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