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 Educació  
 
 
En relació amb la documentació que s’ha d’aportar per participar en la 
convocatòria d’ajuda de compra de llibres de text o dispositius digitals individuals 
(chromebooks), s’ha d’adjuntar a la factura la  justificació de pagament segons 
el que consta a la base 9.3. 
 
9. FACTURA JUSTIFICATIVA 
 
(...) 
 
9.3.  El pagament de la factura s’acreditarà de la següent manera: 
 
L’acreditació de l’abonament de la  despesa del projecte s’ha de dur a terme a través de 
la documentació que tot seguit s’indica, depenent dels mitjans de pagament que s’hagin 
utilitzat: 
 

a) Pagament en efectiu: factura, signada i segellada pel proveïdor, en la qual s’ha 
d’especificar la despesa a què correspon el pagament, la data i l’expressió «rebut 
en metàl·lic», «pagat en metàl·lic», «pagat» o similar  .  
 

b) Pagament mitjançant targeta de crèdit: 
 

— Tiquet de compra en què figuri el pagament amb targeta. 
— Tiquet de compra i resguard del pagament amb targeta en cas que no figuri en el 

tiquet de compra. 
— Extracte del compte en què figuri el càrrec de pagament amb targeta. L’extracte 

del compte pot substituir-se per un certificat o títol similar de l’entitat bancària en 
què, com a mínim, consti el titular i el número de compte corrent en què es carrega 
el pagament de la targeta, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa la 
transferència i l’import i la data de l’operació. 
 

 

c) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en un compte bancari: 
 

— Còpia del justificant de l’ordre de transferència bancària o del document bancari 
acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, 
la data del document, l’import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat 
el pagament de la factura, i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de 
coincidir amb la persona beneficiària i amb l’emissor de la factura, respectivament. 

— Extracte del compte bancari de la persona beneficiària de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquesta transferència. 

 

d) Pagament mitjançant xec nominatiu: 
 

— Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que 
expedeix la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut. 

— Extracte del compte corrent de la persona beneficiària de l’ajuda en el qual figuri 
el càrrec d’aquest xec o pagaré. 
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e) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars: 
 

— Document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte mercantil. 
— Extracte del compte en què figuri el càrrec de l’efecte mercantil. 

 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o document similar emès per 
l’entitat bancària que contengui el titular i el número de compte en què s’ha carregat 
l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, la persona beneficiària, el 
concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió 
de la lletra i de l’abonament per part del lliurat. 
 
 

f) Pagament mitjançant domiciliació bancària: 
 

— Notificació bancària del càrrec. 
— Extracte bancari en què figuri el càrrec de la domiciliació. 

 
Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l’entitat 
bancària en què consti el titular i el número del compte corrent en què s’ha fet el 
càrrec i l’ordenant del càrrec, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa 
el càrrec i l’import i la data de l’operació 
 

 

 


