FACTUREAME, FACILITEM LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI
Benvolguts i benvolgudes casaleres,
Portar un control de les despeses que aneu tenint activitat rere activitat és vital
pel bon funcionament del Casal; us permetrà portar millor els comptes i
simplificarà la tasca de justificació de subvencions a finals d'any.
Creiem important que aneu guardant factures des del minut zero, per no haver
de buscar a corre-cuita a finals d'any.
A l'hora de guardar factures, però, no tot s'hi val! És precís que la factura sigui
correcta i estigui relacionada amb una activitat justificable. Per això, us
adjuntem un model de factura i us recordem quines factures són més fàcilment
justificables i quines no.
Quan aneu a comprar, demaneu sempre factura i assegureu-vos que té el
format adient.
1. Perquè una factura sigui vàlida, ha de complir els següents requisits:
• Original (no serveixen fotocòpies)
• Amb la següent informació:
➔
➔
➔
➔

Nom, direcció i NIF de qui rep i de qui emet la factura.
Número de factura.
Data i concepte de la factura.
Quantia en euros amb iva desglossat

•

Acompanyades d'un justificant de pagament:

➔ Segell que indiqui el pagament al comptat.
➔ O rebut bancari que indiqui el pagament amb targeta o transferència.
2. Serà més probable que les administracions accepten les factures si...
Malgrat no ho podem saber prèviament, donat que depèn de criteris de la
Generalitat, les despeses subvencionables han d’estar directament
relacionades amb els criteris d’utilitat i l’interès social del projecte.
Per això, creiem que les més adients són: despeses de formació, tallers o
xerrades, sous, materials per activitats, cases de colònies, lloguer d'autobusos,
sales o la pròpia seu, edició de materials divulgatius (fulletons,
enganxines,gots..), assegurances...

En cas que justifiqueu amb salaris de treballadors caldrà a més adjuntar el TC i
RNT corresponent als mesos que justifiqueu i els models 111 i 190 d’Hisenda,
amb els seus rebuts de pagament.
Per altra banda, les despeses que creiem que serà més difícil que siguin
acceptades serien les relatives a concerts (actuacions, reparacions equip de
so), merchandising (samarres, agendes...), menjar (botifarrades, paellades,
dinars
populars), factures d'activitats marcadament lúdiques... I mai
s’accepten factures en begudes alcohòliques, restaurants, material
no fungible...
Si vos fixeu sempre en rebre factures vàlides i aneu guardant-les, serà molt
més senzill justificar les subvencions i enfortir els vostres projectes!

Qualsevol dubte sobre factures, impostos i justificacions, us els podrà resoldre
la Irene. La trobareu al telèfon a l'oficina 936011616 o a la direcció
gerencia@casaldejoves.org.

Si encara no teniu NIF propi, les factures hauran d’anar a nom de l’ACJ amb
les següents dades:
Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya
NIF: G60652658
c/Còrsega 654 Baixos B
08026 Barcelona

