
ADQUISICIÓ IMMOBLES EXPROPIACIÓ CONTRACTES MENORS PER A LA RESTA D'ACTUACIONS

Certificat de l'acord de l'òrgan competent 

d'aprovació de l'adquisició del bé i conforme 

l'expedient s'ha tramitat d'acord amb el que 

estableix la normativa vigent i destinació del bé

Certificat de la declaració d'utilitat pública o interès 

social                                              Certificat/declaració 

de la necessitat d'ocupació            

Model 1.- Certificat d'aprovació del projecte, 

de la disponibilitat dels terrenys i dels serveis i 

d'existència de la consignació pressupostària

Model 1.- Certificat d'aprovació del projecte, 

de la disponibilitat dels terrenys i dels serveis i 

d'existència de la consignació pressupostària

Model 2.- Certificat d'adjudicació definitiva Model 2.- Certificat d'adjudicació definitiva Model 2.- Certificat d'adjudicació definitiva Model 2.- Certificat d'adjudicació definitiva

Escriptura de compravenda (còpia simple o 

autenticada pel notari)

Factura amb detall de les obres executades, 

conformada pel tècnic o acompanyada 

d'informe tècnic conformant-la. O BÉ Model 

3.- Certificat d'obra executada Model 3.- Certificat d'obra executada

Certificat d'inscripció en registre públic amb 

indicació de l'afectació i de l'import de la 

subvenció (art. 23.4 Ordenança general de 

subvencions de la Diputació de Girona)

Acta d'ocupació i pagament del preu just

PUBLICITAT

Model 4.- Ofici de tramesa de documentació 

justificativa del compliment de la publicitat + 

acreditació documental de la publicitat/foto 

cartell anunciador

Annex model 4.- Rètol de la senyalització 

d'obres

JUSTIFICACIÓ

Compte justificatiu ORDINARI o SIMPLIFICAT, 

segons correspongui
Compte justificatiu Compte justificatiu SIMPLIFICAT

Compte justificatiu ORDINARI o SIMPLIFICAT 

al final de les obres

Model 5.- Certificat final de la direcció 

facultativa de l'actuació

Model 6.- Acta de recepció de l'obra 

Tramitació PUOSC: Documentació a presentar segons la tipologia de l'actuació subvencionada

Model 4.- Ofici de tramesa de documentació 

justificativa del compliment de la publicitat + 

acreditació documental de la publicitat

CONTRACTACIÓ 

DE LES 

ACTUACIONS

EXECUCIÓ

FINALITZACIÓ 

EXPEDIENT

Model 4.- Ofici de tramesa de documentació 

justificativa del compliment de la publicitat + 

acreditació documental de la publicitat

Model 4.- Ofici de tramesa de documentació 

justificativa del compliment de la publicitat + 

acreditació documental de la publicitat


