
 

 
 

 

 

COMPTE JUSTIFICATIU DE L’AJUT ECONÒMIC TEIXIT COMERCIAL I DE 

SERVEIS DE MASQUEFA PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC 

CAUSAT PEL COVID-19, ANY 2021 

Línia A. Per a persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat de bar, restaurant, 

gimnàs i escola de dansa a Masquefa amb establiment físic. 

Línia B. Per a persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial i/o de serveis a 

Masquefa amb establiment físic a peu de carrer de menys de 400 metres quadrats de sala de venta i 

desenvolupin alguna de les activitats llistada a l’apartat 3.2 de les bases reguladores. 

Dades d’identificació de la persona sol·licitant 

Nom i Cognoms: 

      

NIF:  

      

Actuant en representació de l’empresa: 

      

NIF/CIF: 

      

Domicili a efectes de notificacions :    

       

CP:  

      

Població:  

      

Tel. / Mòbil 

       

 
Documents que integren el present compte justificatiu: 

     ANNEX 1  

Memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció. 

Relació de despeses de l’activitat 

Factures o documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil i documentació acreditativa 

del pagament. 

     ANNEX 2 

Certificació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

Masquefa a                   de                                de 2021 

 
Signatura del/de la beneficiari/ària  



 

 
 

 

 

ANNEX 1 

Memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció. 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓ DE DESPESES DE L’ACTIVITAT 

Subvenció 

concedida 
      

Import 

justificat 
      

Data 

factura  

Creditor/

a 
NIF/CIF 

Descripció de la 

factura 

Data 

pagament 

Import
* 

% 

imputat 

Import* 

imputat 

    

  

    

  
    

  
                  

    

  

      

 

    

  

    

  
    

  
                  

    

  

      

 

    

  

    

  
    

  
                  

    

  

      

 

    

  

    

  
    

  
                  

    

  

      

 

    

  

    

  
    

  
                  

    

  

      

 

    

  

    

  
    

  
                  

    

  

      

 

 

* Només es podrà incloure l’IVA que no sigui recuperable o 

compensable 

Total / suma i segueix       

 



 

 
 

 

 

A Masquefa,         de                                     de 2021. 

 

 

 

ANNEX 2 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE  SOBRE OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT 

SOCIAL 

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom sol·licitant       

NIF/CIF       Telèfon       

 

Marqueu una de les opcions: 

1.- Autoritzo:  

  A l’Ajuntament de Masquefa a sol·licitar de l’AEAT i de la TGSS les dades relatives al compliment d’obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social, als efectes exclusius de comprovació del compliment dels requisits establerts. 

2.- Certifico: 

 Que la persona beneficiària de la subvenció està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 

(cal aportar certificat). 

3.- Declaro de manera expressa i responsable (en els supòsits previstos en l’article 24 del RD 887/2006, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions):  

 La persona signant acredita mitjançant aquesta declaració responsable que l’entitat beneficiària de la subvenció es 

troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

 

A Masquefa,         de                                     de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura del/de la beneficiari/ària  

Signatura del/de la beneficiari/ària  
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