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JUSTIFICACIÓ DESPESES – SUBVENCIONS FOMENT DE L’OCUPACIÓ 
RELACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL  
 

Persona física o jurídica 
beneficiària 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. NIF/CIF: Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 

 
Convocatòria:

any/fase
2017  ☒ Número 

d’expedient:
Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto.
Període a 
justificar:

Mes d’inici : 
 
......./............/.............

Mes de finalització: 
 
....../............/............. 

Nom i cognoms de la persona 
contractada que dóna dret a percebre 

la subvenció:

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 
1.- JUSTIFICACIÓ DE SALARIS. 
 

Data del full 
de salari o 

nòmina 

Import 
(líquid a 

percebre) 
Període Concepte Referència pagament 

Data d’emissió En euros Indicar desde dia a dia del mes Indicar referència o data transferència o certificat bancari que s’adjunta Data de pagament 

* 14/01/2017 1033,09 10 gener a 30 gener 
Normal:  ☒ 

Extra:  ☐  
Certificat Caixabank 06/02/2017 2/02/2017 

  Normal:  ☐ 
Extra:  ☐  

  

  Normal:  ☐ 
Extra:  ☐  

  

  Normal:  ☐ 
Extra:  ☐  

  

  Normal:  ☐ 
Extra:  ☐  
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Data del full 
de salari o 

nòmina 

Import 
(líquid a 

percebre) 
Període Concepte Referència pagament 

Data d’emissió En euros Indicar desde dia a dia del mes Indicar referència o data transferència o certificat bancari que s’adjunta Data de pagament 

  Normal:  ☐ 
Extra:  ☐  

  

  Normal:  ☐ 
Extra:  ☐  

  

  Normal:  ☐ 
Extra:  ☐  

  

  Normal:  ☐ 
Extra:  ☐  

  

  Normal:  ☐ 
Extra:  ☐  

  

  Normal:  ☐ 
Extra:  ☐  

  

  Normal:  ☐ 
Extra:  ☐  

  

  Normal:  ☐ 
Extra:  ☐  
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2.- LIQUIDACIÓ DE COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. 
 
Rebut de Liquidació de cotitzacions Seguretat Social (TC1) 

Període de 
liquidació 

Codi Compte 
Cotització 

Referència/número de 
liquidació Import Forma pagament Entitat i Referència pagament 

* 08/2016-08/2016 0111 46xxxxxxxxx 46201600xx00xx000 2.009,21 Càrrec compte ☒
Transferència  ☐ Banco Sabadell 046xxx112xxx 

   Càrrec compte ☐
Transferència  ☐   

   Càrrec compte ☐
Transferència  ☐   

   Càrrec compte ☐
Transferència  ☐   

   Càrrec compte ☐
Transferència  ☐   

   Càrrec compte ☐
Transferència  ☐   

   Càrrec compte ☐
Transferència  ☐   

   Càrrec compte ☐
Transferència  ☐   

   Càrrec compte ☐
Transferència  ☐   

   Càrrec compte ☐
Transferència  ☐   

   Càrrec compte ☐
Transferència  ☐   

   Càrrec compte ☐
Transferència  ☐   

   Càrrec compte ☐
Transferència  ☐   
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Relació Nominal de Treballadors/es Seguretat Social (TC2) 

Període de liquidació Códi Compte Cotització Referència/número de 
liquidació C.A.F. Referència i data codificació informàtica 

(empremta) 

* 08/2016-08/2016 0111 46xxxxxxxxx 46201600xx00xx000 ASDFG CSEG111111111111 10/09/2016 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
* Exemples sense valor. 
 
Aquest document ha de presentar-se signat per la persona representant legal o autoritzada de l’empresa. 
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