
Exemple pràctic per omplir un compte justificatiu. 

 

Una entitat que treballa per al col·lectiu de joves realitza diferents activitats o projectes:  

1. Foment emprenedoria 

2. Promoció hàbits salut 

3. Promoció cultura 

4. Etc.  

 

Activitat Cost 
total  

1. Foment emprenedoria 10.000 

2. Promoció hàbits salut 5.000 

3. Promoció cultura 5.000 

Total despeses  20.000  

 

L'entitat sol·licita a l'Ajuntament una subvenció per l'activitat 1. Foment de 
l'emprenedoria i li atorguem una subvenció del 50%, és a dir, 5.000 euros, per un cost 
total de 10.000 euros (que és el que haurà de justificar).  

 

Justificació 

Pàgina 4. Aquesta activitat té 4 despeses:  

Proveïdors externs 

 

1. Factura 25. Empresa 1 que fa un taller d'emprenedoria per joves, per un 
import total de:  

Base 3.719,00 + IVA 21% 781,00 =4.500,00 euros   

2. Factura 5. Empresa 2 a la qual se li ha comprat material de treball (bolígrafs, 
llibretes, etc.), per totes les activitats que fan. El 50% de la factura és material 
per a l'activitat 1.  (la resta per les activitats 2 i 3).  En aquest cas per tant, 
import de la factura és 2.500 però només podem imputar el 50% (i d'aquest ens 
subvencionaran el 50%, és a dir 1.250).    

Base 2.066,61 + IVA 21% 433,89=2.500,00 euros.  

*en ambdós casos, si us deduïu l'IVA imputaríeu només la base.  

3. Nòmina i seguretat social treballador 1, dinamitzador que té en plantilla 
l'Associació (o que es contracta temporalment per aquest projecte) i que es 



dedica a l'activitat 1 el 100% de la seva jornada, per tant, no fa res de les 
activitats 2 i 3.   

Salari brut meritat (net+irpf+seg. social del treballador)= 2.500   

Seguretat social=  2500 x 33% (o el que sigui) = 825  

Imputem el 100% dels dos conceptes.  

I així per tots els mesos que són objecte de la subvenció .  

 

4. Nòmina i seguretat social treballadora 2, tutora juvenil que té en plantilla 
l'Associació i que es dedica a l'activitat 1 el 50% de la seva jornada, per tant, la 
resta del 50% es dedica a l'activitat 2 o 3 o ambdues.   

Salari brut meritat (net+irpf+seg. social del treballador)= 1.500   

Seguretat social=  1500 x 33% (o el que sigui) = 495  

Imputem el 50% dels dos conceptes, és a dir, 750 euros i 247,50 euros.  

I així per tots els mesos que són objecte de la subvenció .  

 

Total de despesa:  

Concepte Cost imputat 

Empresa 1 4.500,00 

Empresa 2 1.250,00 

Treballador 1 2.500,00 

Treballador 1 825,00 

Treballador 2 750,00 

Treballador 2 247,50 

TOTAL  10.072,50 

 

*Import del (5) és 12.320 euros i del (6) és 10.072,50 euros, que és realment el cost 
per l'activitat 1 (hi ha una diferència perquè no hem imputat el total de les factures i les 
nòmines).  Com que havíeu de justificar mínim 10.000 això és correcte i us pertoca 
una subvenció del 50% dels 10.072,50 euros amb un màxim de 5.000 euros. Per tant, 
rebreu 5.000 euros.  

 

 

 

 

 



Pàgina 3.  Quadre de finançament.  

 

Import de l’actuació ja realitzada 

[1] 
                     10.072,50 €  

Finançament de l’actuació: 

Subvenció atorgada                         5.000,00 €  

Fons propis                        3.072,50 €  

Quotes socis                                     -   €  

Venda d'entrades                                     -   €  

Patrocinis     Empresa privada 
del municipi 

                          500,00 €  

Altres [2]  Subvenció de la DIPUTACIÓ DE 

GIRONA 
                       1.500,00 €  

Total finançament                      10.072,50 €  

 

 En aquest apartat cal relacionar la totalitat d'ingressos que heu rebut per 
l'activitat 1 (no per la 2 i la 3).   

 Si heu justificat la totalitat del projecte que vau dir a la sol·licitud rebreu la 
subvenció inicial, en aquest cas, 5.000 euros.  

 Si heu rebut patrocinis, com per exemple que una empresa del municipi 
contribueixi a aquest projecte d'emprenedoria s'ha de relacionar.  

 Si per exemple la Diputació de Girona us paga una subvenció per l'activitat 1, 
1.500 euros doncs relacionar-la.  

 Al final voldrà dir que del total del cost, 10.072,50 si li restem la suma ingressos 
de tercers inclosa la subvenció de l'Ajuntament (5.000+500+1.500= 7.000), la 
resta, 3.072,50 la poseu vosaltres dels vostres fons, és a dir, del que pugueu 
tenir estalviat. 

 

El que cal tenir en compte és que aquest apartat, el COST TOTAL = SUMA 
INGRESSOS.  

 

Recordeu que no pot quedar cap dada en blanc. 



Àrea de:  

NIF: 

Càrrec: 

 CP: 17600 Telf.: 

15/03/2019

10.000,00 €

En/Na

30 de novembre de 2019

Que la despesa de l'actuació ha estat pagada amb fons de l'entitat i que compta amb els documents acreditatius corresponents.

Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses adjunta no s’ha inclòs l’IVA deduïble.

Que tots els documents originals que consten a la relació de despeses adjunta, es troben arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Figueres, i
seran conservats per un període no inferior a 4 anys.

Que aquesta Entitat està al corrent de pagament respecte l’Ajuntament de Figueres i està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.

ABC

Finalment s’autoritza a l’Ajuntament de Figueres a obtenir les corresponents certificacions telemàtiques de l’Agencia Estatal d’Administració
Tributària.

Plaça 

Sra. Y

Títol de l’actuació: 

Que havent-se obtingut per part de l'Ajuntament de Figueres la subvenció que es detalla anteriorment aquesta ha estat acceptada i l’actuació
subvencionada s’ha realitzat amb compliment de totes les obligacions imposades en el conveni regulador de la seva concessió.

Sr. Z

999999999

B99999999

 Adreça: Població: 

Presidenta

Figueres

Representant:

Beneficiari

COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIONS

CERTIFICACIÓ DE REALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ 

Entitat: ABC

CERTIFICO: 

5.000,00 €

Figueres

Joves emprenedors

Línia d’ajut: 

Vist i plau,El/La Secretari/a,

El/La President/a

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau del president de l’entitat beneficiaria.

Que els justificants, inclosos en la relació de despeses adjunta tenen una relació directa amb l'objecte de l’actuació subvencionada.

Secretari/a de l’entitat

17/03/2019

Actuació subvencionada

Cost de l’actuació a realitzar : 
…………€

Import de la subvenció: .............€

Data resolució d’atorgament: Data signatura conveni: 

Suport a programes desinats al col·lectius de joves



30 de novembre de 2019

Descriure els resultats, els indicadors que s'han utilitzat, l'impacte de les activiats realitzades en el col·lectiu destinari i en la ciutat, si s'escau. 

El/La President/a,

Descripció de les activitats realitzades (temporalització, actes realitzats...):

Descriure les activitats que s'han fet que han de tenir relació amb el que es va explicar a la sol·licitud i amb l'objecte de la subvenció. Explicar 
també les possibles desviacions respecte el projecte inicial. 

Resultats obtinguts (impacte, incidències...):

COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIONS

Figueres 

MEMÒRIA DE REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

Documents que s’acompanyen:

Memòria de realització de l'actuació

Memòria econòmica de l'actuació

Justificació documental de les activitats subvencionades (relació de factures i documents acreditatius)



[3] L’import total del finançament i l’import total de la despesa de l’actuació ja realitzada han de coincidir.

[1] L'import de l'actuació ja realitzada ha de coincidir amb el total justificat.

     

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                      10.072,50 € 

[2] Cal que es detallin i quantifiquin.

                                  -   € 

TOTAL FINANÇAMENT [3]

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

Subvenció atorgada 

Fons propis                         3.072,50 € 

                           500,00 € 

Quotes socis

Venda d'entrades

Patrocinis     Empresa privada del municipi

Finançament de l’actuació:

                      10.072,50 € Import de l’actuació ja realitzada [1]

                                  -   € 

Altres [2] 

                                  -   € 

                        1.500,00 € Diputació de Girona

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                                  -   € 

                        5.000,00 € 

Cost i finançament de l’actuació

Cost de l’actuació:

COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIONS



1 factura 25 05/05/2019 Empresa 1 B17888888
taller formació 
emprenedoria

 €       4.500,00 100,00%        4.500,00 € 

2 factura 5 17/06/2019 Empresa 2 B17999999
material 
papereria

 €       2.500,00 50,00%        1.250,00 € 

3 nòmina 1 31/01/2019 Treballador 1 42999999 dinamitzador  €       2.500,00 100,00%        2.500,00 € 

4
seg. 
Social

1 31/01/2019 Treballador 1 42999999 dinamitzador  €          825,00 100,00%           825,00 € 

5 nòmina 1 31/01/2019 Treballadora 2 41999999 tutora juvenil  €       1.500,00 50,00%           750,00 € 

6
seg. 
Social

1 31/01/2019 Treballadora 2 41999999 tutora juvenil  €          495,00 50,00%           247,50 € 

7                      €                 -   0,00%                  -   € 

8                           €                 -   0,00%                  -   € 

9                           €                 -   0,00%                  -   € 

10                           €                 -   0,00%                  -   € 

11                           €                 -   0,00%                  -   € 

12                           €                 -   0,00%                  -   € 

13                           €                 -   0,00%                  -   € 

14                           €                 -   0,00%                  -   € 

15                           €                 -   0,00%                  -   € 

16                           €                 -   0,00%                  -   € 

17                           €                 -   0,00%                  -   € 

18                           €                 -   0,00%                  -   € 

19                           €                 -   0,00%                  -   € 

20                           €                 -   0,00%                  -   € 

 €     12.320,00      10.072,50 € 

30 de novembre de 2019

Total de la despesa

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ

RELACIÓ DE DESPESES

Tipus de 
document 

[2]

COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIONS

Núm. 
Ordre

Núm. de 
document 

[3]

Data del 
document o 

període 
nòmina

Proveïdor o Tercer Import [5] % imputat [6]

NOTA: En cas que necessiteu més espai per relacionar les despeses, podeu utilitzar l'Annex dels fulls següents

El/La Secretari/a, Vist i plau,

Import imputat 
[7]

NIF o CIF
Objecte de les 

factures [4]

El/La President/a

[2] Indicar si són factures, nòmines, butlletins de cotització Seguretat Social, desplaçaments...

[3] Indicar el número de factura.

[4] Detallar l’objecte de la factura relacionant-lo amb l’activitat subvencionada.

[5] Només es pot incloure l’IVA que no sigui deduïble. En cas de nòmina, l’import que s’ha d’indicar és l’import total meritat (salari net, IRPF i 
aportació del treballador a la Seguretat Social).

[6] Indicar imputació parcial de la despesa (< 100 %)

Figueres
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