
 GUIA PER OMPLIR I SIGNAR EL 
COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT 

CONVOCATÒRIA AJUDES A AUTÒNOMS 
I EMPRESES  AFECTATS 

ECONÒMICAMENT PER LES 
CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

 

 



1. Descarregar i obrir el compte justificatiu simplificat-document 
excel 

• Podreu trobar aquest document a la web de l’Ajuntament a 
l’enllaç següent: 

https://www.manresa.cat/transparencia/menu/10626-ajudes-a-
empreses-i-autonoms-afectats-economicament-per-les-
consequencies-del-covid-19 
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2.1 Omplir el compte justificatiu simplificat: Dades identificatives 

-Nom o raó social de l’empresa i NIF de l’empresa/autònom. 
-Nom i cognoms  i DNI del representant legal de l’empresa. En cas de ser un empresari 
autònom i actuar en nom propi no caldrà omplir aquest apartat. 
-Descripció de l’activitat i CNAE de l’activitat (si es desconeix l'epígraf del CNAE, indicar 
l'epígraf IAE) 

1. DADES CONVOCATÒRIA 

EXPEDIENT SUB.OFE 2020/ _ _ _ 

CONVOCATÒRIA 

CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES A AUTÒNOMS I EMPRESES AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LES 
CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19 

2. PERSONA  BENEFICIÀRIA 

NOM O RAÓ SOCIAL 
EMPRESA/EMPRESARI 
INDIVIDUAL: 

  NIF   

NOM REPRESENTANT LEGAL   DNI/NIE   

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT   CNAE:   

3. SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 

DESPESES A JUSTIFICAR ( el doble de l'import atorgat)   1.200,00 € 

DESPESES JUSTIFICADES  
QUOTES TGSS 
AUTÒNOMS 

0,00 € 
DESPESES 
SALARIALS 

0,00 € ALTRES DESPESES 0,00 €   

TOTAL 
JUSTIFICAT   0,00 € 



2.2 Omplir el compte justificatiu simplificat: Despeses justificades 
DESPESES DERIVADES DEL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT, APARTAT 4.1: 
APARTAT 4.1.1 - QUOTES AUTÒNOMS 
En cas que justifiqueu despeses corresponents al pagament de la quota d’autònom, podeu indicar qualsevol despesa per aquest concepte 
compresa entre el 15 de març i el 31 de desembre de 2020. 
 
En cas de ser beneficiari/ària d'un altre ajut (per cessament o disminució de l'activitat) que subvencioni la totalitat de les quotes no es 
consideraran com a despeses subvencionables. En cas de rebre qualsevol altre ajut, s'haurà d'indicar en l'apartat import justificat imputat la 
part que no ha servit per justificar altres subvencions i/o ajuts. 
 
Per cadascuna de les quotes justificades heu de complimentar tots els camps que s’indiquen en la següent imatge: 
 

4. RELACIÓ DE DESPESES JUSTIFICADES 

A) PERSONES FÍSIQUES ( AUTÒNOMS) 

4. 1.- DESPESES DERIVADES DEL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE L'EMPRESA. PERÍODE SUBVENCIONABLE DEL 15 DE MARÇ FINS 
EL 31 DE DESEMBRE DE 2020 

4.1.1 DESPESES CORRESPONENT AL PAGAMENT DE LA QUOTA D'AUTÒNOM/A A LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL ENTRE 15 DE 
MARÇ I 31 DE DESEMBRE DE 2020 

  

NOM EMPRESARI AUTÒNOM MES I ANY IMPORT QUOTA (1) 
% IMPUTAT 

( 2) 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

IMPUTAT  
  

DATA 
PAGAMENT 

    0,00 € 0,00 € 0,00 €     

    0,00 € 0,00 € 0,00 €     

    0,00 € 0,00 € 0,00 €     

    0,00 € 0,00 € 0,00 €     

    0,00 € 0,00 € 0,00 €     

    0,00 € 0,00 € 0,00 €     

    0,00 € 0,00 € 0,00 €     

    0,00 € 0,00 € 0,00 €     

    0,00 € 0,00 € 0,00 €     

    0,00 € 0,00 € 0,00 €     

    0,00 € 0,00 € 0,00 €     

    0,00 € 0,00 € 0,00 €     

TOTAL IMPORT JUSTIFICAT AMB QUOTES AUTÒNOMS 
0,00 €  0,00€ 0,00 €     

(1) En cas de ser beneficiari/ària d'un altre ajut (per cessament o disminució de l'activitat) que subvencioni la totalitat de les quotes no es consideraran com a despeses 
subvencionables. En cas de rebre qualsevol altre ajut s'haurà d'indicar en l’apartat import justificat imputat la part que no ha servit per justificar altres subvencions i/o 
ajuts 
(2) Indiqueu el percentatge de la despesa imputat a aquesta subvenció (si és la totalitat o menys per haver servit per justificar altres subvencions o ajuts) 



2.3 Omplir el compte justificatiu simplificat: Despeses justificades 

APARTAT 4.1.2 – DESPESES SALARIALS 
Seran subvencionables les despeses salarials del personal contractat o familiars col·laboradors (sou+SS) i l’aportació a càrrec de 
l’empresa.  Aquestes despeses hauran d’estar compreses entre el 15 de març i el 31 de desembre de 2020. 
 
En cas de ser beneficiària d’un altre ajut que subvencioni aquestes despeses, tan sols es considerarà com a despesa elegible la part 
que no ha estat subvencionada. En aquest cas caldrà indicar en l’apartat “import imputat”, l’import que no s’ha fet servir per justificar 
altres subvencions o ajuts. 
 
En l’apartat “ import de despesa”, haurà d’indicar-se la base de cotització del treballador més l’aportació de l’empresa. L’empresari 
podrà optar tan sols per indicar la base de cotització del treballador si amb l’import justificat ja assoleix la justificació mínima de 
1.200,00 euros, sense necessitat d’indicar cap altra despesa. 
 

B) PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES 

4.1.2 DESPESES  SALARIALS ENTRE 15 DE MARÇ I 31 DE DESEMBRE DE 2020 

                

NOM TREBALLADOR MES I ANY 
IMPORT DESPESA 

(3) 

% 
IMPUTAT 

 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

IMPUTAT  
  

DATA 
PAGAMENT 

    0 0                   -   €      

    0 0                   -   €      

    0 0                   -   €      

    0 0                   -   €      

TOTAL IMPORT JUSTIFICAT  DESPESES  SALARIALS 0 0                   -   €      

(3) Es consideraran despeses elegibles les despeses salarials del treballador (sou+SS) i les despeses a càrrec de l'empresa/empresari. L'import que s'ha 
d'indicar és la base de cotització del treballador i l'aportació de l'empresa 



2.4. Omplir el compte justificatiu simplificat: Despeses justificades 

DESPESES DERIVADES DEL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT, APARTAT 4.1: 
APARTAT 4.1.3 - ALTRES DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
Detall de les factures justificades corresponents a despeses de: lloguer o hipoteca del local en el que es desenvolupa l’activitat, 
assessorament i gestió, despeses relacionades amb les mesures de seguretat COVID-19, inversions per a la creació de noves línies de 
productes o serveis o noves oportunitats, subministraments i altres despeses directament vinculades necessàries per a poder exercir 
l’activitat econòmica amb garanties. 
 
En l’apartat “import factura”, haurà d’indicar-se la totalitat de la factura.  
En l’apartat “import imputat”, haurà d’indicar-se l’import de la factura (exclòs IRPF) i l’import de l’IVA., sempre que l’IVA no sigui 
recuperable o compensable. Si l’import de l’IVA és recuperable o compensable per l’empresa tan sols podrà indicar-se com a import imputat 
l’import de la factura exclòs IVA i IRPF. 

 

4.1.3.- ALTRES DESPESES SUBVENCIONABLES REALITZADES ENTRE 15 DE MARÇ I 31 DE DESEMBRE DE 2020 

                  

DATA FACTURA 
Núm 

FACTURA 
CREDITOR/A NIF CONCEPTE (4) 

IMPORT 
FACTURA 

IMPORT 
IMPUTAT 

(5) 

DATA 
PAGAMENT 

          0,00 € 0,00 €   

          0,00 € 0,00 €   

          0,00 € 0,00 €   

          0,00 € 0,00 €   

          0,00 € 0,00 €   

          0,00 € 0,00 €   

          0,00 € 0,00 €   

          0,00 € 0,00 €   

TOTAL DESPESES JUSTIFICADES 
0,00 € 0,00 €   

(4) En cas de despeses de lloguer indicar l'adreça del local, el mes i any al que correspon la factura; En cas de rebut d'hipoteca del local 
comercial, indicar l'adreça i el mes i any al que correspon el rebut; En cas de despeses d'inversió descriure la inversió i la seva finalitat. 

(5) Nomès es pot incloure l'IVA que no sigui recuperable o compensable per l'empresa 

(6) Indicar el percentage de la factura que s'imputa a aquesta subvenció 



3. ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS  

ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS SOL·LICITADES O REBUDES PER FINANÇAR LES ACTUACIONS, APARTAT 5: 
 
. En cas d’haver sol·licitat o rebut altres ingressos o subvencions per finançar les despeses indicades en aquest compte justificatiu 
simplificat, omplir aquest apartat: 

5. ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS SOL·LICITADES O REBUDES PER FINANÇAR LES DESPESES JUSTIFICADES  

ENTITAT CONCEDENT CONCEPTE SUBVENCIONABLE IMPORT 

      

      

      

      

*RECORDEU: HAURÀN D’INDICAR-SE DESPESES JUSTIFICATIVES DE COM A MÍNIM 1.200,00 EUROS.  
EN EL SUPÒSIT QUE ASSOLIU AQUEST IMPORT AMB QUALSEVOL DE LES TIPOLOGIES DE DESPESA 
(QUOTES AUTÒNOMS, DESPESES, SALARIALS, ALTRES DESPESES...) NO CALDRÀ QUE OMPLIU LA 
RESTA DE CASELLES DE DESPESES. EN CAS DE NO JUSTIFICAR AQUEST IMPORT, L’AJUT ES REDUIRÀ 
PROPORCIONALMENT A L’IMPORT JUSTIFICAT. 

. Si no s’han sol·licitat i/o rebut altres ingressos o subvencions per finançar les actuacions no caldrà omplir aquest apartat  



4. Signar Compte justificatiu 

La persona beneficiària haurà de signar aquest compte justificatiu. Les persones físiques, que actuïn en nom propi, 
podran signar-lo manualment o per mitjans electrònics  mentre que les persones jurídiques hauran de transformar 
el document en pdf i signar-lo electrònicament. 
 
La persona que signi en representació de la persona beneficiària haurà de ser el representant legal o bé disposar de 
poders de representació. 



5. Tramesa del compte justificatiu 

Aquest compte justificatiu  es podrà presentar de les formes següents: 
 
Presencialment ( només per a beneficiàries que siguin persones físiques): A l’oficina de l’OAC 
de l’Ajuntament de Manresa situada a la Pl. Major, 1,  a qualsevol dels registres auxiliars  de 
l’Ajuntament o a través de qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Telemàticament ( persones físiques i jurídiques). A través de l’enllaç següent: 
 
https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/784 
 
En ambdós casos haureu de relacionar-lo amb el núm. de procediment SUB.PRE que consta  a 
la Resolució d’atorgament 
 
Per qualsevol dubte o aclariment, podeu enviar un correu electrònic a l’adreça 
prospeccio@ajmanresa.cat 
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