
Regles generals sobre com la persona beneficiària ha de justificar el compliment de la 
finalitat per a la qual es concedeix la subvenció i l’aplicació del fons percebut 
 
Són d’aplicació les regles generals previstes als art. 42 i següents de l’Ordenança general 
reguladora de la concessió de subvencions, sobre la justificació del compliment de la finalitat 
per a la qual es concedeix la subvenció i l’aplicació dels fons percebuts, com també el que 
estableixen les Bases d’execució del Pressupost vigent i la legislació autonòmica. 
 
Documentació que han de presentar: 
 

- Memòria explicativa de l’activitat subvencionada, que ha de contenir tota la 
informació detallada per a relacionar les activitats esmentades amb el projecte 
presentat i per a interpretar els comprovants de despesa i la seva imputació al projecte 
subvencionat. S’hi ha d’adjuntar el detall de les accions publicitàries, d’acord amb el 
punt 18 d’aquestes Bases. Juntament amb aquesta memòria s’ha de presentar l’annex 
V, de declaració responsable sobre la realització del projecte subvencionat i del seu 
pressupost (ingressos i despeses).  

 
- Memòria econòmica, annex VI, relació dels justificants imputats, conformada 

mitjançant una llista numerada, ordenada sistemàticament i detallada de tots els 
documents justificatius de les despeses realitzades, amb identificació del creditor i del 
document, el concepte, l’import i la data de pagament, d’acord amb la subvenció 
concedida. S’ha de justificar l’import total pressupostat que serveixi de base per a 
concedir la subvenció. 

 
- Documentació justificativa de les despeses realitzades, amb factures o rebuts originals 

o fotocòpies acarades numerades segons el punt anterior, que acreditin que la inversió 
s’ha realitzat i s’ha destinat als fins per als quals s’ha concedit la subvenció. No es 
tindran en compte factures relatives a dietes (menjars, dinars, sopars...), alimentació, 
carburants o similars, llevat de les despeses de transport i estada derivades de la 
invitació a persones necessàries per a dur a terme l’activitat.  

 
 Només es tindran en compte com a despesa les que efectivament s’hagin pagat abans 
 de la finalització del període de justificació, atès l’article 31.2 de la Llei de 
 subvencions. 

 
En qualsevol cas, les factures han de tenir com a mínim el següent contingut: 

 
• número i, si escau, sèrie 
• data d’expedició 
• nom i llinatges i raó o denominació social completa, tant de qui emet la factura 

com del destinatari 
• número d’identificació fiscal, tant de qui emet la factura com del destinatari 
• descripció i concepte facturat, d’acord amb l’objecte i el termini de la subvenció 
• base imposable 
• tipus impositiu d’IVA 
• quota tributària 
• total de la factura 
• si l’operació està exempta de tributació per IVA, una referència a la disposició 

legal corresponent, amb indicació que l’operació n’està exempta 



• No s’admetrà la presentació de tiquets i albarans que no vagin acompanyats de la 
seva respectiva factura. 

• Documents acreditatius dels pagaments als creditors. El pagament s’ha d’acreditar 
mitjançant deute bancari, “he rebut” degudament signat o un altre document que 
acrediti que s’han pagat les factures presentades. 

 
- Certificat vigent expedit per l’Agència Tributària Estatal que acrediti que l’entitat o 

persona en qüestió està al corrent de les seves obligacions tributàries. 
 
- Certificat vigent d’estar al corrent del compliment pel que fa a les obligacions amb la 

Seguretat Social. 
 

- Declaració d’altres ingressos o subvencions públiques que hagin finançat l’activitat o 
projecte subvencionat, amb indicació de l’import i la procedència. 

 
Aquesta documentació justificativa s’ha de presentar en el termini dos mesos des de la data 
fixada per a l’acabament de l’activitat subvencionada.  
 
Els annexes V i VI han d’estar signats. 
 
En qualsevol cas, la justificació ha de presentar-se abans de l’1 de març de 2020. 
 
 


