
Justificació subvenció convocatòria general Annex 2

euros

euros

a 31/12/2017

data d'emissió Import total de 

la factura

Import 

imputable 

(dedicat) al 

projecte 
(3)

Import 

imputable a la 

subvenció 

municipal
 (4)

NIF Nom dd/mm/aaaa euros euros euros

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Observacions

(2)

A. Recursos Humans (retribucions brutes i Seguretat Social del personal fix o eventual contractat)

Emissor de la factura

Subtotal E

Codi de subvenció:

número de document: justificants 

despesa personal 
(1)

, factura o 

rebut/tiquet
(2)

n
ú

m
. 

d
'o

rd
re

 (0
)

Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat (*)

Subtotal B

Subtotal C

B. Lloguers (materials, infraestructures)

E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions

Subtotal D

C. Subministraments (llum, aigua, gas)

D. Comunicacions (telèfon, fax, correus)

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

Subtotal A

ASSOCIACIÓ JUVENIL TRONADA

17S03852-001

JOVES

Persona física/jurídica beneficiària:         Import total del projecte:

Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

Concepte de la factura / 

document probatori equivalent

2.400,00 €

1.200,00 €                                           

01/01/2017
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Justificació subvenció convocatòria general Annex 2

euros

euros

a 31/12/2017

Codi de subvenció:

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

ASSOCIACIÓ JUVENIL TRONADA

17S03852-001

JOVES

Persona física/jurídica beneficiària:         Import total del projecte:

Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

2.400,00 €

1.200,00 €                                           

01/01/2017

1 2017000020 Material B65944969 Deco Home 15/04/2017 24,33 € 24,33 € 24,33 €

2 56-0005-344029 Material B84818442 Leroy Merlin 13/05/2017 101,16 € 101,16 € 101,16 €

3 33-0001-568539 Arcó material B84818442 Leroy Merlin 03/01/2017 33,95 € 33,95 € 33,95 €

4 18490 Estris cuina X2871110C Bazar Rusn 14/01/2017 28,00 € 28,00 € 28,00 €

5 17000317 Còpia claus A65243099 Tecnokey 26/01/2017 17,50 € 17,50 € 17,50 €

6 7671 Material X6481497M Basar Linna 10/02/2017 8,05 € 8,05 € 8,05 €

7 1-2/293863 Material A08023780 Servei Estació 23/03/2017 12,40 € 12,40 € 12,40 €

8 9020811609 Material F08226714 Abacus 30/03/2017 9,04 € 9,04 € 9,04 €

9 1704190036 Material X13994969 Leticia 19/04/2017 1,50 € 1,50 € 1,50 €

10 5373 Material X6481497M Basar Linna 19/04/2017 1,60 € 1,60 € 1,60 €

11 2017000066 Material B65944969 Deco Home 06/05/2017 7,70 € 7,70 € 7,70 €

12 1-2/293863 Material A08023780 Servei Estació 23/05/2017 12,40 € 12,40 € 12,40 €

13 14905 Material B65450876 Eutópica 11/06/2017 112,45 € 112,45 € 112,45 €

14 2017007188 Material B43950393 Merca Chino Ji 12/06/2017 6,50 € 6,50 € 6,50 €

15 903009241 Material F08226714 Abacus 30/06/2017 10,82 € 10,82 € 10,82 €

16 9030209242 Material F08226714 Abacus 30/06/2017 215,19 € 215,19 € 215,19 €

17 9020886482 Material F08226714 Abacus 14/10/2017 51,69 € 51,69 € 51,69 €

18 9020892259 Material F08226714 Abacus 27/10/2017 35,83 € 35,83 € 35,83 €

19 2017/068 Fotocòpies 36489530F Graf Canòdrom 20/11/2017 22,35 € 22,35 € 22,35 €

20 47830 Material X2871110C Bazar Ruan 30/11/2017 8,20 € 8,20 € 8,20 €

21 45536 Material B55168009 Mercasa 01/12/2017 3,70 € 3,70 € 3,70 €

22 9020910683 Material F08226714 Abacus 12/12/2017 7,79 € 7,79 € 7,79 €

23 9020916871 Material F08226714 Abacus 21/12/2017 44,93 € 44,93 € 44,93 €

24 2017/077 Fotocòpies 36489530F Graf Canòdrom 22/12/2017 13,00 € 13,00 € 13,00 €

25 SIM_280_2017/0072603 Material equipament A28812618 Ikea 28/01/2017 271,44 € 271,44 € 0,00 €

1.061,52 € 790,08 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

26 86 Casa Colònies B62668249 Casa de Colònies Can Montcau 31/07/2017 9.299,40 € 794,68 € 0,00 €

794,68 € 0,00 €

27 TMB12037/2017 Desplaçaments P-5890049-I TMB 05/05/2017 287,30 € 287,30 € 287,30 €

28 TMB33365/2017 Desplaçaments P-5890049-I TMB 29/12/2017 59,50 € 59,50 € 59,50 €

346,80 € 346,80 €

H. Publicitat i Propaganda

Subtotal H

Subtotal G

L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres treballs directament relacionats amb l'activitat i/o projecte)

Subtotal F

F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)

J. Allotjament i dietes 
(2)

I. Assegurances

Subtotal I

K. Viatges i desplaçaments 
(2)

G. Transport - Missatgeria

Subtotal J

Subtotal K
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Justificació subvenció convocatòria general Annex 2

euros

euros

a 31/12/2017

Codi de subvenció:

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

ASSOCIACIÓ JUVENIL TRONADA

17S03852-001

JOVES

Persona física/jurídica beneficiària:         Import total del projecte:

Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

2.400,00 €

1.200,00 €                                           

01/01/2017

0,00 € 0,00 €Subtotal L
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Justificació subvenció convocatòria general Annex 2

euros

euros

a 31/12/2017

Codi de subvenció:

Relació classificada de totes les despeses realitzades per a l'execució de l'activitat  subvencionada

Nom del projecte subvencionat:

ASSOCIACIÓ JUVENIL TRONADA

17S03852-001

JOVES

Persona física/jurídica beneficiària:         Import total del projecte:

Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució del projecte subvencionat:

2.400,00 €

1.200,00 €                                           

01/01/2017

29 3258/AP17 Benzina A08860835 E.S. Pi i Molist 13/04/2017 57,00 € 57,00 € 57,00 €

30 2205/AP17 Benzina A08860835 E.S. Pi i Molist 13/03/2017 20,00 € 20,00 € 6,12 €

31 211/FA Benzina A08860835 E.S. Pi i Molist 31/03/2017 60,00 € 60,00 € 0,00 €

32 2969/AP17 Benzina A08860835 E.S. Pi i Molist 05/04/2017 20,00 € 20,00 € 0,00 €

33 000383 Benzina A08860835 E.S. Pi i Molist 19/04/2017 40,00 € 40,00 € 0,00 €

197,00 € 63,12 €

TOTAL 2.400,00 € 1.200,00 €

Notes:

(0) El número d'ordre ha de ser correlatiu començant per 1

(4) En aquesta columna s'ha d'indicar l'import total o parcial de la factura  que s'imputa a la subvenció rebuda de l'Ajuntament de Barcelona/IBE/ICUB/IMD. El total imputat, en aquesta columna, ha de ser igual  a l'import de la subvenció rebuda.

(3) En el cas que un justificant inclogui conceptes que no tenen a veure amb el projecte/activitat/servei per al qual s'ha atorgat la subvenció, aquí només s'ha d'indicar la part que realment s'ha dedicat al projecte.

M. Altres despeses (a especificar)

(1) Respecte a les despeses de recursos humans, pot ser subvencionable el cost total salarial mensual, que correspon a la suma de la retribució bruta que apareix a la nòmina del treballador/a més la quota de l'empresa a la Seg. Social. Les despeses de personal es justifiquen amb la nòmina del treballador acompanyada dels corresponents TC1 i TC2 de la TGSS i el 

model 111 de l'IRPF.

(2) En el cas que el document justificatiu de la resta de despeses, no sigui una factura, sinó un altre document probatori equivalent, com un rebut o justificant (com per dietes o transport públic), indiqueu-lo en el camp d'observacions.

(*) S'han de relacionar totes les despeses del projecte/activitat/servei subvencionat. En el cas que el nombre de files de cada concepte sigui insuficient podeu inserir línies dins del mateix concepte seleccionant una cel·la verda i fent clic sobre el botó d'inserir línia.

Subtotal M

En qualitat de representant legal de la persona jurídica beneficiària Associació Juvenil Tronada amb NIF G60236848.

CERTIFICA que els rebuts/tiquets que s'han identificat com a tals en el camp d'observacions corresponen a despeses generades per l'esmentada activitat, que pels seus imports i característiques no han pogut ser objecte de factura; que els justificants relacionats imputats al 

projecte/activitat/servei subvencionat durant el seu període d'execució han estat efectivament pagats; que custodiarà la documentació suport que ho acredita; que aquesta documentació es troba a disposició de l'Ajuntament de Barcelona o dels altres ens municipals en els arxius 

d'aquesta Entitat, durant un període mínim de 4 anys a comptar des de la data de presentació de la present justificació.

Població i data: Signatura i segell

TOTAL DESPESES
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Justificació subvenció convocatòria generalAnnex 3

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:        Import total del projecte : 2.400,00 € euros

Codi de subvenció Import de la subvenció atorgada: 1.200,00 € euros

Nom del projecte subvencionat Període d'execució del projecte subvencionat: 01/01/2017 a 31/12/2017

Data de 

cobrament

(dd/mm/aaaa) Import

NIF Nom (2) euros

1 Subvenció projecte Joves P-0801900B Ajuntament de Barcelona - D. Nou 

Barris

27/11/2017 1.200,00 €

Subtotal A 1.200,00 €

Subtotal B 0,00 €

Subtotal C 0,00 €

2 Projecte Joves G60234838 Associació Juvenil Tronada 2017 1.000,00 €

Subtotal D 1.000,00 €

Subtotal E 0,00 €

3 Projecte Joves G60234838 Associació Juvenil Tronada 2017 200,00 €

Subtotal F 200,00 €

Subtotal G 0,00 €

Subtotal H 0,00 €

Subtotal I 0,00 €

TOTAL 2.400,00 €

Població i data: Signatura i segell

Nota:

G. Venda de Productes

D. Recursos propis de l'entitat

E. Taquillatge

F. Quotes d'inscripció

Detall de tots els ingressos obtinguts i aportacions del propi beneficiari per a l'execució de l'activitat subvencionada

A. Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona 
(1)

B. Subvencions d'altres administracions

C. Aportacions d'ens privats

Observacions

n
ú

m
. 

d
'o

rd
re

 (0
)

17S03852-001

ASSOCIACIÓ JUVENIL TRONADA

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

JOVES

Emissor de l'ingrés
Concepte de l'ingrés

H. Publicitat i/o Esponsorització

I. Altres ingressos

Total INGRESSOS

En qualitat de representant legal de la persona jurídica beneficiària Associació Juvenil Tronada amb NIF G60236848.

CERTIFICA que els ingressos imputats al projecte/activitat/servei subvencionat han estat efectivament ingressats; que custodiarà la documentació suport que ho acredita; que  aquesta documentació es troba a disposició de 

l'Ajuntament de Barcelona o dels altres ens municipals en els arxius d'aquesta Entitat, durant un període mínim de 4 anys a comptar des de la data de presentació de la present justificació.
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Justificació subvenció convocatòria generalAnnex 3

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:        Import total del projecte : 2.400,00 € euros

Codi de subvenció Import de la subvenció atorgada: 1.200,00 € euros

Nom del projecte subvencionat Període d'execució del projecte subvencionat: 01/01/2017 a 31/12/2017

Detall de tots els ingressos obtinguts i aportacions del propi beneficiari per a l'execució de l'activitat subvencionada

17S03852-001

ASSOCIACIÓ JUVENIL TRONADA

JOVES

(0) El número d'ordre ha de ser correlatiu començant pel número 1

(1) Si per part de l'Ajuntament només s'ha rebut subvenció d'un sector o districte o institut, es poden esborrar la resta, que s'han indicat a mode d'exemple.

(2) En cas que l'ingrés estigui pendent cobrament, indicar "P. Cobrament" 
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Justificació de subvenció convocatòria general

Estat de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a l'execució de l'activitat subvencionada 
(*)

2.400,00 € euros

1.200,00 € euros

Període d'execució del projecte subvencionat: 01/01/2017 a 31/12/2017

Previsió inicial o 

reformulació ja 

aprovada 
(1)

Despeses realitzades
(2)

Previsió inicial o 

reformulació ja 

aprovada 
(1)

Ingressos 

obtinguts
(3)

14.980,00 €                     -  €                                  
11.385,00 €        1.200,00 €           

-  €                                  
2.000,00 €           -  €                     

-  €                                  
3.800,00 €           -  €                     

280,00 €                           -  €                                  
1.916,82 €           1.000,00 €           

-  €                                  -  €                     

1.600,00 €                       1.061,52 €                        
4.468,18 €           200,00 €               

250,00 €                           -  €                                  1.600,00 €           -  €                     

280,00 €                           -  €                                  -  €                     

200,00 €                           -  €                                  1.100,00 €           -  €                     

3.500,00 €                       794,68 €                            26.270,00 €        2.400,00 €           

500,00 €                           346,80 €                            43,34% 50,00%

550,00 €                           -  €                                  Previsió inicial Real

4.130,00 €                       197,00 €                            -  €                    -  €                     

26.270,00 €                     2.400,00 €                        

Import  % 
(6) Import %

-                         23.870,00 € -90,86% 23.870,00 €-        -90,86%

Signatura i segell

Nom de la persona física/jurídica beneficiària:         

Codi de subvenció:

Import total del projecte:

Import de la subvenció atorgada:

Concepte

ASSOCIACIÓ JUVENIL TRONADA

17S03852-001

JOVESNom del projecte subvencionat:

Concepte

A. Subvencions municipals

B. Subvencions d'altres administracions

C. Aportacions d'ens privats

D. Recursos propis de la persona 

jurídica (l'entitat)

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

E. Taquillatge

Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat

Desviació d'ingressos 
(4)

F. Quotes d'inscripció

G. Venda de Productes

H. Publicitat i/o Esponsorització

I. Altres ingressos

Diferència Ingressos - Despeses 

% finançament municipal 
(5)

Total Ingressos

A. Recursos Humans 

(retribucions, S.Social)

B. Lloguers 

(materials, infraestructures etc.)

C. Subministraments 

(electricitat, aigua, gas)

Desviació de Despeses 
(4)

Total Despeses

I. Assegurances

Explicar els motius pels quals existeix una desviació entre la despesa prevista en la sol·licitud de subvenció i la finalment realitzada , així com entre els ingressos previstos i els obtinguts.

El projecte inicial no s'ha pogut dur a terme en les condicions previstes per la manca d'aconseguiment de finançament extern. Això no treu que els objectius s'hagin assolit satisfactòriament.

DECLARA que en relació al projecte/activitat/servei subvencionat s'han produït els ingressos i despeses que figuren en el present document, i que les desviacions respecte al pressupost inicial s'han produït per les 

motivacions a dalt esmentades, i perquè així consti, als efectes de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció concedida, signo la present declaració responsable.

Població i data: 

J. Allotjament i dietes

K. Viatges i desplaçaments

L. Treballs realitzats per empreses externes

(neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el 

projecte)M. Altres despeses (no incloses en cap dels apartats anteriors, 

com per exemple amortizacions dels bens adquirits, etc)

D. Comunicacions (telefon, fax, correus)

E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions

F. Adquisició de material fungible

(d'oficina, etc.)

G. Transport - Missatgeria

H. Publicitat i Propaganda
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Justificació de subvenció convocatòria general

Notes:

(6) El % de la desviació final de despeses es calcula dividint l'import resultant de despeses reals - despeses previstes, entre el total de despeses previstes i de la mateixa manera els ingressos, En cas d'existir una desviació sempre s'ha de motivar.

(1) Previsió inicial o reformulació ja aprovada= S'han d'indicar la previsió inicial de despeses i d'ingressos segons allò que es va indicar al projecte original en el "pla de viabilitat econòmica del projecte - pressupost general" . En cas que ja s'hagi aprovat una reformulació, s'han d'indicar 

les quantitats reformulades. 

(2) Despeses reals = Cost real total del projecte subvencionat. Automàticament s'introduiran els subtotals de les despeses relacionades al full Despeses-detall.

(3) Ingresos reals = Total d'ingressos obtinguts per a la realització del projecte subvencionat. Automàticament s'introduiran els subtotals dels ingressos relacionats al full Ingressos-detall

(4) Desviació: En el cas de les despeses, la desviació és la diferència entre despeses reals i la previsió inicial de despeses; i en el cas d'ingressos, la diferència entre els ingressos reals i la previsió inicial d'ingressos. 

(5) % finançament municipal = percentatge que suposen les subvencions municipals (A) respecte del  total d'ingressos del projecte subvencionat.

(*) Les columnes ombrejades en color  s'aniran emplenant automàticament a partir de les dades introduïdes en els documents de despeses -detall i ingressos-detall. Per tant, no imprimiu aquest full fins haver emplenat els altres.
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