
MODEL DE DOCUMENT NÚM.2 

RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANT D’INGRESSOS 

 

 

2.1 Relació de factures presentades com a justificant de despesa de la subvenció   

Núm. 
Justific

ant DATA Núm. FACT. EMISSOR RECEPTOR CONCEPTE IMPORT 
VERIFICACIÓ 

CULTURA 

1               

2              

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

        € € 

Nom del beneficiari de la subvenció:  Import de la subvenció acordada: 



 

2.2 Relació de justificants d’ingressos del projecte subvencionat   

 

Núm. 
Justific

ant DATA Núm. FACT. EMISSOR CONCEPTE IMPORT 
VERIFICACIÓ 

CULTURA 

1             

2            

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

     € € 
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