GUIA PER OMPLIR I SIGNAR EL
COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT
2ª CONVOCATÒRIA AJUTS COVID-19 ACTIVITATS
AFECTADES PER LES RESOLUCIONS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA SLT/2782/2020 de
19 d’agost i SLT/2700/2020 de 29 d’octubre

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

2. Estructura el compte justificatiu simplificat
Dades identificatives de la persona sol·licitant:
• Nom de l’empresa, NIF de l’empresa, Representant Legal i el seu DNI,
Activitat i epígraf IAE

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA
• Apartat que s’anirà omplint automàticament quan s’hagin omplert els
apartats de les despeses justificades

2. Estructura el compte justificatiu simplificat
A) DESPESES JUSTIFICADES
Dos subapartats:
Apartat 4.1. Despeses derivades del
desenvolupament de l’activitat
econòmica de l’empresa.
-

Important: Període subvencionable,
de l’1 agost del 2020 fins la data de
sol·licitud de la subvenció
S’han d’omplir totes les cel·les de cada
despesa justificada

Aquest apartat està dividit en dos
subapartats:
4.1.1 Despeses corresponents al
pagament de les quotes d’autònoms
4.1.2 Altres despeses subvencionables

-

Apartat 4.2. Compra de bens i/o
serveis adquirits en qualsevol dels
comerços i serveis indicats a l’annex
de la convocatòria
-

Important: Només es poden justificar
compres realitzades als establiments
indicats entre l’1 de desembre de 2020
i fins la data de presentació de la
sol·licitud de la subvenció

B) ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES

C) SIGNATURA SOL·LICITANT

3. 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 que de persona jurídica
- Descripció de l’activitat i epígraf IAE de l’activitat.

3. 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, indiqueu aquestes
despeses a l’apartat habilitat per aquesta tipologia de despeses. Per cadascuna de les quotes justificades heu
de complimentar tots els camps que s’indiquen en la següent imatge:

3. Omplir el compte justificatiu simplificat:
Despeses justificades
DESPESES DERIVADES DEL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT, APARTAT 4.1:
APARTAT 4.1.2 - ALTRES DESPESES SUBVENCIONABLES.
Detall de les factures justificades corresponents a despeses de: lloguer o hipoteca del local en el que es
desenvolupa l’activitat, gestoria, despeses relacionades amb les mesures de seguretat COVID-19, inversions per
a la creació de noves línies de productes o serveis o noves oportunitats.
Per cadascuna de les factures justificades heu de complimentar tots els camps que s’indiquen en la següent
imatge:

Despeses lloguer/hipoteca: indicar mes i any i adreça del local.
Despeses inversión: descriure inversión i finalitat

3. Omplir el compte justificatiu simplificat:
Despeses justificades
COMPRA DE BENS I/O SERVEIS ADQUIRITS EN QUALSEVOL DELS COMERÇOS
I SERVEI DE CARDEDEU, APARTAT 4.2:
Són subvencionables les compres realitzades entre 01/12/2020 i fins la data presentació de la sol·licitud en
els següents establiments de Cardedeu:
-

Establiments comercials al detall, excepte alimentació, supermercats i grans superfícies
Centres d’estètica i bellesa
Centres educatius, d’idiomes, esportius i ludoteques de titularitat privada
Escoles de dansa, música, teatres, arts plàstiques i altres activitats artístiques i de lleure de titularitat privada
Serveis fotogràfics.

Per cadascuna de les factures justificades heu de complimentar tots els camps que s’indiquen en la següent
imatge:

3. Omplir el compte justificatiu simplificat
ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES O REBUDES PER FINANÇAR LES
DESPESES JUSTIFICADES, APARTAT 5:
•

En cas d’haver sol·licitat o rebut altres subvencions per finançar les despeses indicades en
aquest compte justificatiu simplificat, omplir aquest apartat:

4. Signar Compte justificatiu
Signatura amb certificat digital:
1.

Seleccionem Ver firmes

2.

Marquem Signatura i Firmar

4. Signar Compte justificatiu

3. Escriure nom de la persona que signa

4. Comprovar que apareix el certificat

3. Signar

4. Apareixerà missatge que la
signatura s’ha agregat correctament

5. Signar Compte justificatiu
Si no podeu signar directament el compte justificatiu (en format excel), podeu Imprimir-ho en pdf i signar el pdf seguint la guia
de signatura de la Declaració responsable.
1. Seleccionem eines

2. Seleccionem certificats

4. Acceptar

5. Marcar l’área on
inserir la signatura i i
seleccionar el
certificat digital

3. Seleccionar signar

5. Signar Compte justificatiu
6. Arxivar document signat
7. Document signat

