Informació sobre la justificació de les subvencions
Especificacions relatives a les FACTURES justificatives:
Les factures i/o comprovants de despeses 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 següents:










Número i, si s’escau, sèrie
Data d’emissió (dins el període que marca la convocatòria)
Nom i cognoms, raó o denominació social completa, de l’emissor de la factura i del
destinatari de les operacions.
Número d’identificació fiscal de l’emissor de la factura i del destinatari de les
operacions.
Domicili de l’emissor 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).
Quota tributària repercutible, consignada a part.
Data en que s’han efectuat les operacions que es documenten o en la qual, si escau,
s’hagi rebut el pagament anticipat, sempre que es tracti d’una data diferent a la data
d’expedició de la factura.
En cas que l’operació que es documenta a la factura estigui exempta o no subjecta a
l’IVA s’ha de fer constar l’expressió Exempta o no subjecta a IVA.
Els tiquets han de contenir les dades o requisits següents:







Número i, si escau, sèrie
Data d’emissió (dins del període que marca la convocatòria)
Número d’identificació fiscal, nom i cognoms, raó o denominació social completa de
l’emissor.
Tipus impositius aplicat a les operacions o l’expressió IVA inclòs
Contraprestació total

Tant a les factures, com als tiquets, quan el concepte que hi figuri no deixi clara la relació amb
l’objecte de la subvenció s’ha d’aclarir amb llapis i al dors a què es refereix.

Especificacions relatives als REBUTS DE PAGAMENT:
Es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a
l’acabament del període de justificació:




Si el pagament s’efectua 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,
aquest últim acompanyat de la signatura i el segell del proveïdor.
Si el pagament s’efectua mitjançant xec, cal adjuntar document acreditatiu del posterior
càrrec bancari d’aquest xec.
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 una relació detallada dels pagaments que inclou la transferència.

Especificacions relatives a les DESPESES DE PERSONAL:
En el cas de persones contractades
Les nòmines originals que han d’estar desglossades per conceptes, d’acord amb el que
estableix l’Ordre de 27de desembre de 1994, per la qual s’aprova el rebut individual de salari
(BOE núm. 11, de 13.1.1995).
En relació als imports imputats a la subvenció poden ser:


Import net, és a dir, el què ha cobrat efectivament el treballador/a. En aquest cas, s’ha
de presentar únicament la nòmina acompanyada de la corresponent acreditació de la
transferència bancària o del pagament efectuat.



Import brut, és a dir, que s’inclouen també les despeses de Seguretat Social i de
IRPF. En aquest cas cal presentar, a més de les nòmines acompanyades de la
corresponent acreditació de la transferència bancària o del pagament efectuat:


Els originals dels documents de cotització a la Seguretat Social, models TC1 i
TC2. En aquests documents s’ha de subratllar o marcar clarament el/s
treballadors/es al qual/s es fa referència. Aquests documents de cotització han
d'anar acompanyants de la corresponent acreditació de la transferència
bancària efectuada.



Els originals dels documents justificatius de la liquidació de l’IRPF efectuada,
model 111 o model 190, acompanyats també de la corresponent acreditació de
pagament.

En el cas de minutes a professionals externs
Les minutes a professionals (incloses xerrades, tallers, etc.) tenen la obligació fiscal de portar la
corresponent retenció de l’IRPF. Per tant, no s’acceptaran minutes que no tinguin aquesta
retenció.
Igualment, de la minuta es pot imputar a la subvenció:


Import net, és a dir, el què ha cobrat efectivament el treballador/a. En aquest cas, s’ha
de presentar únicament la minuta signada amb l’he rebut de la persona interessada o
acompanyada del corresponent rebut o acreditació de transferència bancària.



Import brut, és a dir, que s’inclouen també les despeses de l’IRPF. En aquest cas cal
presentar, a més la minuta signada amb l’he rebut de la persona interessada o
acompanyada del corresponent rebut o acreditació de transferència bancària:


Els originals dels documents justificatius de la liquidació de l’IRPF efectuada,
model 111 o model 190, acompanyats també de la corresponent acreditació
bancària de pagamnet.

