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Subvencions per als gimnasos i els centres i estudis de dansa, ioga, pilates, arts 

marcials i activitats similars 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 o factures corresponents.  

 

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

El compte justificatiu és el document que cal omplir i presentar, de forma obligatòria, per 

part de tots els beneficiaris per justificar aquesta subvenció. S’ha de presentar sempre per 

registre d'entrada (el primer, i si s'escau els modificats). No es pot enviar per correu 

electrònic. 

Primer de tot, cal descarregar-se el document Excel anomenat “Model compte justificatiu” 

disponible a l’espai web http://ca.figueres.cat/la-ciutat/promocio-economica/oficina-d-

empresa/subvencio-per-als-gimnasos-i-els-centres-i-estudis-de-dansa-ioga-pilates-arts-

marcials-i-activitats-similars-de-figueres-22870/, omplir-lo i transformar-lo en PDF per poder 

signar-lo (ja sigui amb certificat digital o a mà). El compte justificatiu degudament omplert i 

signat només s’ha d’enviar en format PDF. 

Aquest document s'ha elaborat com a guia per tal d'omplir el compte justificatiu.  

 

RELACIÓ DE CONCEPTES inclosos al Compte Justificatiu   

Important! Només s'utilitzarà la pestanya 1 de l’Excel, anomenada “Compte justificatiu”. 

 

Pàgina 1  

Certificació de realització de l'actuació 

Beneficiari 

Àrea: Cal triar en el desplegable: PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Entitat (nom fiscal), NIF, representant (és la persona que signarà), càrrec, adreça, població, 

CP, telèfon: 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 van 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 als gimnasos i els centres i estudis de dansa, 

ioga, pilates, arts marcials i activitats similars de Figueres del Pla de Reactivació Municipal 

de Figueres 2020. 

http://ca.figueres.cat/la-ciutat/promocio-economica/oficina-d-empresa/subvencio-per-als-gimnasos-i-els-centres-i-estudis-de-dansa-ioga-pilates-arts-marcials-i-activitats-similars-de-figueres-22870/
http://ca.figueres.cat/la-ciutat/promocio-economica/oficina-d-empresa/subvencio-per-als-gimnasos-i-els-centres-i-estudis-de-dansa-ioga-pilates-arts-marcials-i-activitats-similars-de-figueres-22870/
http://ca.figueres.cat/la-ciutat/promocio-economica/oficina-d-empresa/subvencio-per-als-gimnasos-i-els-centres-i-estudis-de-dansa-ioga-pilates-arts-marcials-i-activitats-similars-de-figueres-22870/
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Títol de l'actuació: Posar: “Despeses de funcionament i compra de material fungible per als 

gimnasos i els centres i estudis de dansa, ioga, pilates, arts marcials i activitats similars.” 

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

indiquen que l'IVA no és subvencionable).   

Import de la subvenció: Import de la subvenció atorgada.  

Text del CERTIFICO: Relació d'un seguit de manifestacions que es declara que es 

compleixen. On diu “En/na ...” poseu el nom de la persona que signarà (el representant) i a 

“Secretari/a de l’entitat” substituïu-ho pel càrrec que tingueu i poseu al costat el nom de 

l’empresa (per exemple “Administrador de ...” en el cas de societats o “Professional 

autònom” en el cas d’autònoms).    

Signatures: Si es tracta d’una societat, ha de signar el representant legal de l'empresa, 

que seria l’administrador o algú que tingui poder de representació. Si és un autònom, ha de 

signar ell mateix. Podeu substituir “El/La Secretari/a,”, “Vist i plau,” i “El/La President/a” per 

“L’administrador” o “L’autònom”, segons s’escaigui, i signar just a sota. El compte 

justificatiu s’ha de signar en 3 pàgines diferents: la pàgina 1, la 2 i la 4.  

        

Pàgina 2 

Memòria de realització de l'actuació 

Documents que s'acompanyen: Marcar els tres documents (estan marcats per defecte): 

Memòria de realització de l'actuació, Memòria econòmica de l'actuació, Justificació 

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

En aquesta justificació no cal presentar les factures ni els comprovants de pagament, 

ho certifiqueu a la pàgina 1.    

Memòria de realització de l'actuació:    

a) Descripció de les activitats realitzades: Explicar les actuacions per les quals s’ha 

sol·licitat la subvenció (lloguer del local, subministraments, compra de guants, compra de 

mascaretes, compra de gel hidroalcohòlic, etc.). 

b) Resultats obtinguts. Posar: "Adaptació situació COVID-19.” 

Signatures: Si es tracta d’una societat, ha de signar el representant legal de l'empresa, 

que seria l’administrador o algú que tingui poder de representació. Si és un autònom, ha de 

signar ell mateix. Podeu substituir “El/La President/a” per “L’administrador” o “L’autònom”, 

segons s’escaigui, i signar just a sota. El compte justificatiu s’ha de signar en 3 pàgines 

diferents: la pàgina 1, la 2 i la 4. 

 

Pàgina 4 

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. Si en teniu més de vint, utilitzeu també la pestanya “Annex 

despeses full 1”.).  
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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 (lloguer, electricitat, 

guants, mascaretes, 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 l’actuació justificada, per tant, 

cal posar 100%. (Excepció: *si la factura inclou l’actuació però també, per exemple, inversions, 

les quals no són subvencionables, aleshores només s'imputarà la part de l’actuació 

subvencionable sobre el total de la factura. Millor que la factura inclogui NOMÉS l’actuació 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 [5] coincidirà amb 

l'import imputat [7]).      

Cap columna pot quedar en blanc. 

Signatures: Si es tracta d’una societat, ha de signar el representant legal de l'empresa, 

que seria l’administrador o algú que tingui poder de representació. Si és un autònom, ha de 

signar ell mateix. Podeu substituir “El/La Secretari/a,”, “Vist i plau,” i “El/La President/a” per 

“L’administrador” o “L’autònom”, segons s’escaigui, i signar just a sota. El compte 

justificatiu s’ha de signar en 3 pàgines diferents: la pàgina 1, la 2 i la 4.      

 

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 o 

factures (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 o factures 

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 

o factures.  

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

Una escola de dansa ha justificat una despesa total en lloguers que ascendeix a 1.500,00 

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

(recordem que l’ajut màxim és de 1.000 euros en el cas dels centres i estudis de dansa, 

ioga, pilates, arts marcials i activitats similars; i de 2.000,00 euros en el cas dels gimnasos).  

A la pàgina 3 hi constaria: 

COST DE L'ACTUACIÓ   1.500,00  

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ:   1.500,00 

Subvenció atorgada    1.000,00 

Fons propis        500,00 

 

Exemple 2 

Un centre d’arts marcials ha justificat una despesa total en guants, mascaretes i gel 

hidroalcohòlic 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:  

COST DE L'ACTUACIÓ   800,00  

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ:   800,00 

Subvenció atorgada    800,00 

Fons propis         0,00 

 

Exemple 3 

Un gimnàs ha justificat una despesa total en lloguers i subministraments que ascendeix a 

5.000,00 euros sense IVA. La subvenció que pertoca és del 100% per tant, 2.000,00 euros.  

A la pàgina 3 hi constaria:  

COST DE L'ACTUACIÓ   5.000,00  

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ:   5.000,00 

Subvenció atorgada    2.000,00 

Fons propis     3.000,00 
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Exemple 4 

Una escola de ioga ha justificat una despesa en lloguers que ascendeix a 800,00 euros 

sense IVA i en material fungible (guants i gel hidroalcohòlic) de 500,00 sense IVA. Total de 

la 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 atorgada    1.000,00 

Fons propis        300,00 

 

Exemple 5 

Un centre de pilates ha justificat una despesa en subministraments que ascendeix a 700,00 

euros sense IVA i en pilotes de 200,00 sense IVA. Total despesa ACCEPTADA PER 

AQUESTA JUSTIFICACIÓ, 700,00 sense IVA (només els subministraments, les pilotes no 

son subvencionables). La subvenció que pertoca és del 100%, per tant 700,00 euros.  

A la pàgina 3 hi constaria:  

COST DE L'ACTUACIÓ   700,00  

FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ:   700,00 

Subvenció atorgada    700,00 

Fons propis         0,00 


