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Subvencions per a la compra o instal·lació de mesures higièniques i de seguretat als 

establiments comercials i negocis amb atenció al públic de Figueres del Pla de 

Reactivació Municipal de Figueres 2020   

 

El beneficiari ha de presentar el compte justificatiu una vegada ha sol·licitat la subvenció i se 

li ha notificat l'import atorgat, o bé, el pot presentar en el moment de la sol·licitud si la 

despesa ja s'ha fet i es disposa de la factura corresponent.  

 

DOCUMENT EXPLICATIU PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 

Aquest document s'ha elaborat com a guia per tal d'omplir el Compte Justificatiu.  

El compte justificatiu, en format Excel, és el document que cal presentar, de forma 

obligatòria, per part de tots els beneficiaris, sempre per registre d'entrada (el primer, i si 

s'escau els modificats). No es pot enviar per correu electrònic.  

 

RELACIÓ DE CONCEPTES inclosos al Compte Justificatiu   

(Només s'utilitzarà la pestanya 1) 

 

Pàgina 1  

Certificació de realització de l'actuació 

Beneficiari 

Àrea: Cal triar en el desplegable: PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Entitat, NIF, representant, càrrec, adreça, població, CP: Cal introduir les dades de l'empresa, 

que han ser completes i actualitzades.  

Actuació subvencionada 

Data resolució atorgament: ESCOLLIR UNA DE LES DUES OPCIONS 

• Beneficiaris que varen presentar primer la sol·licitud i justifiquen més endavant: Data de 

signatura del Decret d'Alcaldia relatiu a la concessió de la subvenció. Es pot veure a 

la notificació rebuda. 

• Beneficiaris que presenten sol·licitud i justificació a la vegada: DEIXAR-HO EN BLANC.   

Data signatura del conveni: DEIXAR-HO EN BLANC.   

Línia d'ajut: Convocatòria de subvencions per a la compra o instal·lació de mesures 

higièniques i de seguretat als establiments comercials i negocis amb atenció al públic de 

Figueres del Pla de Reactivació Municipal de Figueres 2020. 

Títol de l'actuació: Implementació de mesures higièniques i de seguretat als establiments 

comercials i negocis amb atenció al públic. 

Cost de l'actuació a realitzar: Import total de la factura/factures (sense IVA, ja que les bases 

indiquen que l'IVA no és subvencionable).   

Import de la subvenció: Import de la subvenció rebuda.  
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Text del CERTIFICO: Relació d'un seguit de manifestacions que es declara que es 

compleixen.    

Signatures: Cal que signi el representant de l'empresa o professional.    

 

Pàgina 2 

Memòria de realització de l'actuació 

Documents que s'acompanyen: Marcar els tres documents (Memòria de realització de 

l'actuació, Memòria econòmica de l'actuació, Justificació documental de les activitats subvencionades 

(relació de factures).    

Memòria de realització de l'actuació:    

a) Descripció de les activitats realitzades: Explicar la inversió que s'ha fet (posar 

mampares, compra màquina canvi, dispensadors, etc.). 

b) Resultats obtinguts. Posar: "Aplicació de mesures en el marc del Pla de Reactivació 

Municipal de Figueres 2020". 

 

Ull: s’explica a continuació com emplenar la pàgina 4 i després la pàgina 3 

Memòria econòmica de l'actuació 

Relació de despeses 

a) Núm. d’ordre: És la numeració correlativa de les despeses, començant amb el núm. 1. 
(Surten automàticament a l'Excel. Si teniu només una factura serà la primera fila, si en teniu més, 

les files necessàries segons factures).  

b) Tipus de document (2): Indicar: Factura  

c) Núm. document (3): Indicar el número de la factura enviada pel proveïdor.    

d) Data del document: Data de la factura.   

e) Proveïdor o tercer: Nom del proveïdor (el fiscal, no el comercial).   

f) NIF, CIF: CIF/NIF del proveïdor. 

g) Objecte de les factures (4): Concepte exacte que surt a la factura (màquina, mampara, 

etc.). No s'acceptarà una factura amb concepte "Varis".  

h) Import (5): Import total de la factura SENSE IVA.    

i) % imputació (6): S'entén que tota la factura s'ha destinat a la inversió justificada, per tant, 

cal posar 100%. (Excepció: *si la factura inclou la inversió però també, per exemple, guants els 

quals no són subvencionables, aleshores només s'imputarà la part d'inversió sobre el total. Millor 

que la factura inclogui NOMÉS la inversió que s'està justificant.) 

j) Import imputat (7): És el resultat d'aplicar l'import de la factura amb el % destinat al 

projecte. (en la majoria dels casos, al ser el 100%, l'import total de la factura coincidirà amb 

l'import imputat).      

Cap columna pot quedar en blanc. 
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Pàgina 3 

Cost i finançament de l'actuació 

Import de l'actuació ja realitzada (1): Import de la factura SENSE IVA o suma de les factures 

SENSE IVA ,si n'hi ha més d'una.  

Total finançament (3): Suma de tots els ingressos que han permès pagar la factura 

(subvenció o subvenció + part fons propis de l'empresa).  

a) Subvenció atorgada: Import de la subvenció rebuda.  

b) Quotes socis: Zero.    

c) Venda d'entrades: Zero. 

d) Patrocini: Zero. 

e) Altres: Zero. 

f) Fons propis: Si l'import de la subvenció no cobreix l'import de la factura SENSE 

IVA, aleshores cal posar la quantitat de fons propis (és a dir, no provinents de la 

subvenció de l'Ajuntament) que s'han utilitzat per pagar la factura.  

 

SEMPRE l'import de l'actuació ja realitzada (1) = total finançament (3) 

No s’acceptarà cap compte justificatiu on aquests dos imports no quadrin, ni que 

presentin esmenes manuals (Tipp-Ex, tatxades o similars...).  

 

Exemples pràctics 

Exemple 1 

S'ha fet una inversió en unes mampares que ascendeix a 1.500,00 euros sense IVA. La 

subvenció que pertoca és del 100%, amb un màxim de 1.000,00 euros.  

A la pàgina 3 hi constaria:  

 

COST DE L'ACTUACIÓ   1.500,00  

 

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ:   1.500,00 

Subvenció rebuda    1.000,00 

Fons propis        500,00 

 

Exemple 2 

S'ha fet una inversió en uns dispensadors que ascendeix a 800,00 euros sense IVA.  La 

subvenció que pertoca és del 100% per tant 800,00 euros.  

A la pàgina 3 hi constaria:  
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COST DE L'ACTUACIÓ   800,00  

 

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ:   800,00 

Subvenció rebuda    800,00 

Fons propis        0,00 

 

Exemple  3 

S'ha fet una inversió en una màquina expenedora de canvi que ascendeix a 5.000,00 euros 

sense IVA. La subvenció que pertoca és del 100% per tant, 1.000,00 euros.  

A la pàgina 3 hi constaria:  

 

COST DE L'ACTUACIÓ   5.000,00  

 

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ:   5.000,00 

Subvenció rebuda    1.000,00 

Fons propis     4.000,00 

 

Exemple 4 

S'ha fet una inversió en unes mampares que ascendeix a 500,00 euros sense IVA i en un 

dispensador de 800,00 sense IVA. Total despesa 1.300,00 sense IVA. La subvenció que 

pertoca és del 100%, amb un màxim de 1.000,00 euros.  

A la pàgina 3 hi constaria:  

 

COST DE L'ACTUACIÓ   1.300,00  

 

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ:   1.300,00 

Subvenció rebuda    1.000,00 

Fons propis        300,00 

 

Exemple 5 

S'ha fet una inversió en unes mampares que ascendeix a 700,00 euros sense IVA i uns 

guants de 200,00 sense IVA. Total despesa ACCEPTADA PER AQUESTA JUSTIFICACIÓ, 

700,00 sense IVA (només la inversió). La subvenció que pertoca és del 100%, per tant 700 

euros.  

A la pàgina 3 hi constaria:  
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COST DE L'ACTUACIÓ   700,00  

 

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ:   700,00 

Subvenció rebuda    700,00 

Fons propis         0,00 


