
 
 
 
 
 
CRITERIS EXPLICATIUS PER A LA PRESENTACIÓ DE LA JUS TIFICACIÓ ECONÒMICA 

 
Les entitats beneficiàries hauran de presentar el compte justificatiu detallant les despeses de 
l’activitat subvencionada. 
  
La justificació econòmica  ha de ser pel mateix import econòmic, com a mínim, de l’atorgat per 
l’Ajuntament i ha de contenir: 
 

- Instància de justificació. Recull les dades de l’entitat, persona que la presenta, dades del 
projecte subvencionat i el departament que va atorgar la subvenció.  

- Compromís de presentar la memòria de justificació de les activitats realitzades incloent el 
balanç econòmic de despeses i ingressos totals, dins dels terminis establerts. (ANNEX A) 

- Justificació econòmica que comprèn: 
- Relació de despeses corresponents a la subvenció atorgada (separades, si és el 

cas, per activitats – ANNEX B1 i funcionament intern – ANNEX B2)  
- Factures originals  o còpies compulsades i autentificades, amb la signatura del 

president o presidenta o persona que en sigui responsable i segell de l’entitat amb 
el justificant de pagament . Les factures han d’anar amb el mateix ordre de 
l’Annex B1 i B2 i amb les corresponents còpies. 
En el cas que l’import imputat de la factura sigui menor al 100%, s’haurà de 
fer constar a la factura l’import que s’imputa amb la signatura del representat 
de l’entitat.  

- Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si la 
subvenció és superior a 3.000,00 €, o declaració responsable, si la subvenció és inferior a 
3.000,00 €, tal com estableix l’article 24 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei general de subvencions.(ANNEX C) 

- Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència o declaració de la seva 
inexistència (ANNEX D) 
Segons l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
l’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de 
l’activitat subvencionada. 

- Si s’escau, els tres pressupostos que, en aplicació de l’art. 31.3 de la Llei, ha d’haver 
sol·licitat el beneficiari (quan la despesa superi els 30.000,00 € en el cas de cost per 
execució d’obra, o de 12.000,00 € en el cas de subministrament de béns d’equip o 
prestació de serveis) 

- Si s’escau, indicació dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes 
incorporats a la relació 

 
El model de justificació econòmica es pot descarregar a la pàgina web municipal (www.sjdespi.cat) 
al portal Despientitats. 
 
Un cop omplert, s’han d’imprimir, signar i segellar tots els fulls on s’indiqui i, juntament amb la 
documentació requerida, s’ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí (camí del Mig, 9) dins dels terminis establerts. 
 

Recordeu que en cas de no-presentació d'aquests justificants en el termini previst, o en cas que 
aquesta fos incorrecta, s'aplicarà el que hi ha previst per a aquests casos a la normativa de concessió 
de subvencions de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, que literalment diu: 

“Si la documentació presentada és incompleta o inco rrecta, es requerirà al beneficiari 
perquè faci les rectificacions oportunes en el term ini improrrogable de quinze dies hàbils. 

La manca de justificació comportarà la revocació de  la subvenció concedida, així com 
l’aplicació dels condicionants que s’expliciten a l ’Ordenança General de subvencions vigents 
de Sant Joan Despí” 
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Amb caràcter excepcional i per causes justificades es pot demanar un ajornament del termini de 
justificació. Aquesta sol·licitud s’ha de fer per escrit amb l’exposició de motius, dirigida al 
departament que va atorgar la subvenció i registrar-la al Registre General de l’Ajuntament. 
 
Especificacions relatives a FACTURES justificatives : 
 
Les factures i/o comprovants de despesa han de contenir tots els requisits legals que estableix la 
normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc.). Les factures han de contenir les dades o 
requisits que se citen a continuació: 

- Número i, si s’escau, sèrie 
- Data d’emissió (dins del període subvencionat) 
- Nom i cognoms, raó o denominació social completa, de l’expedidor de la factura i del 

destinatari de les operacions. 
- Número d’identificació fiscal de l’expedidor de la factura i del destinatari de les 

operacions. 
- Domicili de l’expedidor de la factura i del destinatari de les operacions 
- Descripció de les operacions (les quals han de ser coherents amb el pressupost 

presentat a la sol·licitud de subvenció), amb la consignació de totes les dades 
necessàries per a la determinació de la base imposable 

- El tipus o els tipus impositius aplicats a les operacions (IVA..) 
- Quota tributària repercutible, consignada a part 
- En cas que l’operació que es documenta a la factura estigui exempta o no subjecta a 

IVA, s’ha de fer constar l’expressió Exempta o no subjecta a IVA. 
 
Les factures justificatives IMPUTADES a la justificació de la subvenció han d’anar signades pel 
president o presidenta  o persona responsable i amb el segell de l’entitat i no podran ser utilitzades 
per justificar cap altra subvenció, impossibilitant, d’aquesta forma, la concurrència de subvencions, 
en compliment del que disposa l’article 30.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
En el cas que l’import imputat de la factura sigui menor al 100%, s’haurà de fer constar a la factura 
l’import que s’imputa amb la signatura del representant de l’entitat. 
 
A més a cada factura ha de constar que s’ha procedit al seu pagament , ja que es considera 
despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada anteriorment a l’acabament del període 
de justificació: 
 
- Pagament en efectiu . Si el pagament és en efectiu, cal adjuntar rebut del proveïdor per tal 

d’acreditar el seu abonament o bé, a la factura han de constar els conceptes Pagat i He rebut, 
acompanyat aquest últim de la signatura i el segell del proveïdor. 

- Pagament mitjançant xec . Si el pagament s’efectua mitjançant xec, cal adjuntar document 
acreditatiu del posterior càrrec bancari d’aquest xec. 

- Pagament via transferència . Per als pagaments via transferència bancària, s’han d’adjuntar 
els comprovants bancaris corresponents a aquesta operació. Si el document on queda 
reflectida la transferència conté diverses operacions i l’import total no és igual al de la factura, 
cal que hi hagi també una relació detallada dels pagaments que inclou la transferència. 

 
Al final del document podeu trobar un model de factura (model EXEMPLE 1) 
 
 
 
Especificacions relatives a les DESPESES DE PERSONA L:  
 
En el cas que es justifiqui la subvenció amb despeses de personal:  
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- Personal contractat  

S’ha de presentar a la justificació econòmica les nòmines originals o còpies compulsades i 
autentificades, amb la signatura del representant i segell de l’entitat amb el justificant de 
pagament. 
 
Els originals amb les corresponents còpies dels documents de cotització a la Seguretat Social, 
models TC1 I TC2, acompanyats de la corresponent acreditació de pagament. 
 
Els originals amb les corresponents còpies dels documents justificatius de la liquidació de 
l’IRPF efectuada, model 110 si és trimestral o model 111 si és mensual,  acompanyats de la 
corresponent acreditació de pagament. 

 
- Minutes de professionals externs  

Les minutes de professionals (incloses xerrades, tallers, etc.) tenen l’obligació fiscal de portar 
la corresponent retenció de l’IRPF. Els professionals repercutiran la part corresponent de l’IVA 
en aquells casos en què l’activitat resulti subjecta i no exempta. 
 
Cal presentar la minuta signada amb l’he rebut de la persona interessada o acompanyada del 
corresponent rebut o acreditació de transferència bancària.  
 
Els originals amb les corresponents còpies dels documents justificatius de la liquidació de 
l’IRPF efectuada, model 110 se és trimestral o model 111 si és mensual,  acompanyats de la 
corresponent acreditació de pagament. 
 
Al final del document podeu trobar un model de factura (model EXEMPLE 2) 

 
Especificacions relatives a PREMIS en metàl·lic : 
 
Si l’entitat atorga premis en metàl·lic, és necessari que en el document de rebut s’identifiqui 
clarament el nom i el DNI de la persona beneficiària. Si el premi és superior a 300 €, és necessari 
aplicar la retenció d’IRPF establert segons la normativa vigent. 
 
Si s’aplica retenció d’IRPF, cal presentar els originals amb les corresponents còpies dels 
documents justificatius de la liquidació de l’IRPF efectuada, acompanyats de la corresponent 
acreditació de pagament. 
 
Al final del document podeu trobar un model de rebut de premis (model EXEMPLE 3 i 4) 
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