En el model que presentem a continuació s'indiquen els apartats més habituals
que conformen una memòria econòmica per a presentar a la
justificació d'una subvenció.
Algunes consideracions
La memòria econòmica justifi cativa d'una subvenció és un document
dins del tràmit de justifi cació que requereix l’Administració Pública
quan ha sigut atorgada una subvenció .
Aquest s'entrega habitualment amb la memòria d'activitats (podeu
consultar la Fitxa temàtica núm. 66 - Memòria d'actuació del projecte i la
Plantilla de Memòria d'actuació del projecte), i demostra que s’ha
portat a terme el projecte i/o activitat , i d’altra banda, com
s'ha gestionat l’ajut econòmic concedit .
Per tant, la justificació, formada per la memòria d'actuació i l'econòmica
justificativa, esdevé tant o més important que la presentació de la sol·licitud
d’una subvenció.
Per a la justifi cació econòmica d’una subvenció és necessari tenir-ho
tot ben guardat i organitzat per assegurar que podem presentar allò que s'ens
demani, tant a les persones sòcies, com a la institució finançadora.
Elements imprescindibles:
La memòria econòmica justificativa pot estar conformada per:
1) L'Estat de comptes
2) El document de suport a la creació de l'estat de comptes
3) Recopilació dels justificants de la despesa

Proposta de plantilla
Podreu consultar la plantilla que hem dissenyat des del CRAJ i que és molt
similar a alguns dels formularis facilitats per les administracions, per ajudar a la
seva justificació adequada.
Aquesta plantilla és, com veureu en el document en format LibreOffice que
acompanya aquest, un document de suport a la creació de la memòria
econòmica on es poden anar introduint les diferents factures relacionant-les
amb les diferents partides pressupostàries del què s'havia dit que es gastaria
en el moment del disseny del projecte.
Es tracta doncs d'un document que ajuda en el procediment de
recollida de factures i control pressupostari per a que no ens
desviem del què s'ha previst i/o del què s'ha presentat en el
projectes subvencionat.
Per a això, utilitzarem una fulla de càlcul que conté, separats en
tres fulls vinculats (tres pestanyes):
1) Relació classifi cada dels ingressos obtinguts per a la
realització de l’activitat subvencionada, distribuïdes per
partides.
2) Relació classifi cada de les despeses de l’activitat
subvencionada, distribuïdes per partides.
3) Estat de comptes de les despeses realitzades i dels
ingressos obtinguts per a la realització de l’activitat
subvencionada.
El fet que els fulls estiguin vinculats vol dir que hi ha determinades
dades que, en introduir-les en un dels fulls de relació de despeses i
de relació d'ingressos, automàticament s’emplena la tercera pàgina.

Exemples:
Full de càlcul 1) Relació classificada dels ingressos:
Rel ació classi fi cada d els in g ressos ob tin g u ts per a la real ització
De l’activitat sub ven ci on ad a, d istrib uï d es p er p artid es
Nº Factura

Concepte de la factura

NIF emissor

Nom emissor Data emissió Import factura

Recursos propis de l'entitat (quotes de persones sòcies, caixeta, etc)

Total:
Venta de productes

Total:
Quotes d'inscripció o entrades a les activitats

Total:
Subvencions, premis i ajuts

Total:
Ajuts dineraris d'entitats privades

Total:
Altres fonts

Total:

Observacions

Full de càlcul 2) Relació classificada de les despeses:
Rel aci ó cl assi fi cada de l es despeses de l ’acti vi tat su bven ci on a da , distri bu ï des per parti des
Nº Factura

Concepte de la factura

NIF emissor

Nom emissor

Data emissió

Import factura

Import imputat al projecte

Import imputat a la subvenció

Lloguers (materials, infraestructures)

Total:

-€

-€

Total:

-€

-€

Total:

-€

-€

Total:

-€

-€

Subministraments (llum, aigua, gas)

Comunicacions

Material fungible

Transport i despeses de viatge

Observacions

Full de càlcul 3) Relació classificada de les despeses:
Estat de comptes de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts
Per a la realització de l’a ctivitat subvencionada .
Despeses del projecte
Despeses previstes en
el pressupost inicial
(a escriure)
Despeses reals totals del projecte

Concepte

Desviació de despeses

Lloguers

-€

-€

Subministraments

-€

-€

Comunicacions

-€

-€

Material fungible

-€

-€

Transport i despeses de viatge

-€

-€

Publicitat i propaganda

-€

-€

Assegurances

-€

-€

Treballs realitzats per a empreses externes

-€

-€

Altres despeses

-€

-€

Total de despeses

0

0

Ingressos del projecte
Ingressos previstos en
el pressupost inicial
(a escriure)
Ingressos reals totals del projecte

Concepte

Desviació d'ingressos

Recursos propis de l'entitat

-€

-€

Venta de productes

-€

-€

Quotes d'inscripció o entrades a les activitats

-€

-€

Subvencions, premis i ajuts

-€

-€

Ajuts dineraris d'entitats privades

-€

-€

Altres fonts

-€

-€

Total d'ingressos

Ingressos reals – Despeses reals
Percentatge de projecte subvencionat
Quantia de la subvenció

0

0

- € Hauria de donar zero
50,00% Normalment ronda entre el 40 i el 50%.
Introduir l'import atorgat per
- € l'administració finançadora

Podeu trobar la Fitxa temàtica núm. 68 - Memòria econòmica
justificativa de subvencions , amb tot el contingut per a conèixer com es
crea el document, i per portar control intern econòmic, també podeu
consultar:
La Fitxa temàtica núm. 67 - Memòria econòmica del projecte i la
Plantilla de me mòria econòmica del projecte
Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52 17

