
Guia de justificació de subvencions directes 2022 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

 

Accés al tràmit 

En primer lloc dirigiu-vos a la direcció electrònica https://ciutadania.guixols.cat/ Un cop dins de 

la seu electrònica podeu accedir al tràmit de la següent manera: 

 

1- A la barra superior, col·loqueu el cursor sobre “TRÀMITS I GESTIONS” i un cop s’obri el 

desplegable cliqueu sobre “Subvencions”. 

 

També podeu clicar directament sobre el requadre “Subvencions” que apareix a l’inici. 

 

https://ciutadania.guixols.cat/


2- Un cop fet l’anterior, canviareu de pantalla. A la nova pantalla haureu clicar sobre el 

requadre “Justificació de subvencions sense concurrència” 

 

 

Dins de la mateixa pantalla s’obrirà una breu descripció amb un enllaç a “Més informació”. 

Cliqueu sobre aquest enllaç. 

 

 

 



3- A continuació s’obrirà la pantalla del tràmit, llegiu atentament la descripció. Per entrar 

al formulari de justificació cliqueu sobre el requadre “iniciar el tràmit”, que es troba a la 

part superior a la dreta. 

 

 

4- S’obrirà una nova pantalla a la que us demanarà que us identifiqueu mitjançant idCAT 

mòbil o Certificat Digital. Per accedir amb el certificat digital cal que cliqueu sobre 

aquesta opció a la part inferior del requadre que us apareix. 

 

 

 

5- Fet tot l’anterior estareu ja dins del formulari web de justificació de subvencions. 



Instruccions per omplir del formulari web 

Primer. Representació 

A la primera pantalla es demana indicar si s’actua en nom propi o en nom d’un tercer. Si esteu 

actuant com a entitat haureu de marcar SEMPRE la opció “EN REPRESENTACIÓ” 

 

En segon lloc heu de seleccionar en nom de qui esteu actuant. Al segon desplegable us apareix 

una llista amb les entitats que a l’Ajuntament li consta acreditada la vostra representació. 

Seleccioneu la que correspongui, o en el cas de que sigui el primer cop que actueu en nom de 

l’entitat seleccioneu la opció “Representant no acreditat” (es demanarà acreditar la 

representació més endavant). 

 

  



Segon. Dades Identificatives 

A continuació us apareixerà un formulari que demana les dades identificatives de l’Interessat, i 

després d’omplir aquest n’apareixerà un altre de similar que cal omplir amb les dades del 

Representant. 

Vigileu no confondre termes: 

- L’interessat és la entitat com a persona jurídica.  

- El representant és la persona física (president/a, secretari/a, altres) que fa el tràmit en 

nom de l’entitat. 

Per tant, cal que ompliu el primer formulari amb les dades de l’Entitat, i el segon amb les del 

Representant. 

En el cas de que a la pantalla anterior hagueu seleccionat alguna entitat de la qual ja constava 

acreditada la vostra representació, una part de les dades s’ompliran automàticament. En cas 

contrari, haureu d’introduir manualment tots els camps. 

 

Al segon formulari d’aquest apartat (dades del Representant) us apareixeran les dades que 

consten a l’Ajuntament sobre la persona que està realitzant el tràmit. De la mateixa manera que 

al primer apartat, es poden modificar les dades que la persona consideri pertinents.   



Tercer. Acreditació de la representació. 

Un cop hagueu entrat les dades de la entitat i del representant, us apareixerà la següent 

pantalla, en la que haureu de marcar alguna de les caselles. 

 

En el cas de que ja hagueu aportat documentació acreditativa de la representació en alguna altre 

ocasió, marqueu la tercera opció  “Els poders s’han presentat i continuen vigents”. 

En el cas de que la vostra representació no estigui acreditada, cal que marqueu la opció 

“s’acredita la representació”, i adjunteu el document en el que aquesta s’acrediti (estatuts, 

certificat del Registre d’Associacions, etc..). Marcant aquesta opció us apareixerà la següent 

pantalla: 

 

Clicant sobre “elegir archivo” s’obrirà l’explorador d’arxius de Windows (o altre sistema 

operatiu). Dins de l’explorador, cal que cerqueu el document en el vostre ordinador, el 

seleccioneu, i cliqueu sobre “abrir”.  

 



Quart. Selecció de l’expedient a justificar 

En aquesta pantalla us apareixerà un desplegable dins del qual demanarà que indiqueu si voleu 

senyalar vosaltres mateixos quin és l’expedient a justificar o si per contra voleu que ho faci 

l’ajuntament.  

 

Si marqueu la opció “SI, VULL ESCOLIIR L’EXPEDIENT A JUSTIFICAR”, el següent desplegable us 

demanarà que seleccioneu algun dels que teniu oberts a nom de l’entitat. Si el seleccioneu, 

podreu assegurar que és el que creieu clicant sobre la opció “Veure el document de la 

sol·licitud”.  

 

Un cop comproveu que efectivament és l’expedient de la vostre sol·licitud, premeu sobre 

següent. 

En el cas de desconèixer quin és l’expedient de la vostra sol·licitud, marqueu la opció, “NO, 

DEIXAR QUE SIGUI L’ÀREA CORRESPONENT QUI ESCULLI”. En aquest cas serà l’Ajuntament qui 

farà la selecció, basant-se en les dades de la sol·licitud anterior i de la justificació que presenteu. 

 



Cinquè. Memòria de les activitats subvencionades 

Aquí cal indicar el nom del projecte desenvolupat i les dates d’execució. 

De forma similar a la sol·licitud, també cal elaborar una memòria a mode de resum del projecte 

executat. Però a diferència de la memòria inicial, que era una previsió, ara ja sabeu quin ha sigut 

el resultat i per tant heu de ser més extensius en la descripció i donar més detalls. 

No obstant, també recomanem que sigueu raonablement concisos amb la descripció. Els ítems 

que ens cal que indiqueu sí o sí són: què heu fet i com ho heu fet. 

També és recomanable comparar el projecte presentat en el moment de sol·licitud i el resultat 

final, si hi ha hagut diferències o canvis, i si s’ha aconseguit complir amb l’objectiu plantejat a la 

sol·licitud. 

 

Les activitats i/o el projecte a subvencionar s’hauran de correspondre amb les factures que 

presentareu a les següents pantalles. No indiqueu totes les activitats de la vostra entitat sinó 

únicament aquelles que entren dins del projecte o activitat subvencionats (a no ser que 

l’activitat subvencionada sigui tota la vostra activitat). 

 

 

 



Si teniu la descripció del resultat del projecte documentat en un altre format, i aquest document 

compleix amb els requisits que es demanen (descripció de les activitats + dates d’execució) 

podeu optar per adjuntar aquest document. En aquest cas, en el camp “Vols annexar un 

document de memòria de l’activitat/projecte”, seleccioneu “SI”.  

 

 

Si heu seleccionat la opció “SI” anireu a parar a la següent pantalla: 

 

Clicant sobre “seleccionar archivo” s’obrirà l’explorador d’arxius de Windows (o altre sistema 

operatiu). Dins de l’explorador, cal que cerqueu el document en el vostre ordinador, el 

seleccioneu, i cliqueu sobre “abrir”.  

 



Sisè. Documentació justificativa de l’activitat 

A la primera pantalla us apareixerà un camp desplegable del que haureu e seleccionar alguna de 

les dues opcions. Podeu optar per qualsevol de les dues, depenent del que us sigui més còmode.  

 

Aquí podeu escollir entre elaborar la relació de factures i nòmines des del mateix formulari web 

o des de l’excel que trobareu a la seu electrònica, que caldrà que us descarregueu. Depenent de 

la opció escollida podeu procedir com s’indica a continuació. 

 

Opció A. Relació de factures i nòmines en excel 

Aquesta opció és per aquelles entitats que prefereixin descarregar-se la relació de factures en 

format excel per treballar des d’aquest programa.  

Veureu que la descripció que es fa en aquesta guia per aquesta opció és més breu però això no 

significa que aquesta opció sigui més ràpida o menys laboriosa. La informació sobre les factures 

i nòmines a comunicar segons una o altre opció és exactament la mateixa. 

En el cas de seleccionar aquesta opció, en primer lloc caldrà que us descarregueu el document 

excel que trobareu dins la descripció del tràmit de la seu electrònica de l’Ajuntament. 

 

 

 



Un cop descarregar cal que complimenteu el document de la manera que s’indica dins del 

mateix. Veureu les instruccions a la dreta de les taules que cal emplenar. 

 

 

Seguidament haureu d’introduir l’import total de les factures i les nòmines. 

 

 

Aquest import el calcula automàticament el mateix excel. El trobareu a la pestanya “TOTAL”, 

dins del document: 

 

 

Finalment cal que annexeu el document excel complimentat. Com s’ha dit, trobareu les 

instruccions dins del mateix document excel. L’annexió del document excel es fa de forma 

idèntica a la de la memòria d’activitat. 

 



 

Opció B. Introducció de factures i nòmines en el formulari web 

Si seleccioneu la primera opció haureu d’elaborar, des del mateix formulari on us trobeu, una 

relació de factures que responguin a les despeses que hagueu tingut per la realització del 

projecte subvencionat.  

Cal tenir clar que una cosa és l'activitat subvencionada, i l'altra tota l'activitat que feu com a 

entitat. Normalment, demanareu una subvenció per un projecte concret que hagi fet la vostra 

entitat, per tant les despeses que s’inclouen han de fer referència NOMÉS a aquest projecte, i 

NO a qualsevol despesa de la vostra entitat. Ara bé, en algun cas, pot coincidir que l'activitat 

subvencionada sigui tota la vostra activitat. 

Heu de fer constar diverses dades: Nº de factura, Data, Concepte, NIF Emissor, Nom fiscal 

emissor, Import, %imputat, Import imputat, Data de pagament i Observacions. 

1. Nº de factura  Totes les factures que emetin els vostres proveïdors han d’anar 

numerades. Aquesta numeració pot consistir de números i lletres. En aquest apartat heu 

d’introduir el número d’aquesta factura.  

2. Data. La data d’expedició de la factura. 

3. Concepte. Aquí s’ha de posar a què respon la factura. Cal concretar, no poseu conceptes 

indeterminats com per exemple “varis” o “altres”. Tampoc poseu “Material activitats”, 

cal que concreteu quin material i/o per quina activitat. 

4. NIF Emissor: el NIF o CIF del proveïdor o tercer. 

5. Nom fiscal emissor: El nom fiscal (no el comercial) del proveïdor o tercer, que pot ser 

que no es correspongui amb el nom comercial. 

6. Import: l’import total de la factura. Podeu incloure l’IVA si no us el deduïu. Si us el deduïu 

no pot ser subvencionable. 

7. % imputat: Cal indicar quina part de la factura imputeu a l’activitat subvencionada. Això 

equival a quin % de la factura va destinat al projecte subvencionat.  Exemple 1: L’entitat 

organitza tallers infantils a diversos pobles. L’Ajuntament de Sant Feliu de Guixols 

subvenciona el taller que es fa a la ciutat, però no els que es fan a altres pobles. L’entitat 

compra tot el material necessari per tots els tallers al mateix proveïdor i el mateix dia, i 

el proveïdor fa una única factura de 800€. Pel taller de Sant Feliu s’utilitza només la 

meitat d’aquest material. Així, tot i que la factura sigui de 800€, només la meitat 

d’aquesta és imputable a la subvenció, és a dir el 50%. Exemple 2: L’entitat contracta els 

serveis d’un mag pel taller infantil de Sant Feliu de Guíxols i pels dels altres pobles. El 

mag fa factures separades per cada activitat i per la de Sant Feliu cobra 450€. En aquest 

cas, com que tot l’import de la factura respon a l’activitat subvencionada, s’imputarà el 

100%. 

8. Import imputat al projecte: s’emplena de forma automàtica segons l’indicat als dos 

camps anteriors. 

9. Data de pagament: cal indicar la data en la qual heu fet efectiu el pagament de l’import 

de la factura. 

10. Observacions: aquí podeu indicar qualsevol altre circumstància que considereu 

rellevant. És l’únic camp que pot quedar en blanc. 

 

 



 

Un cop tingueu omplerts tots els camps heu de clicar “afegir nou registre al llistat” per cada 

factura individual.  

 

 

 

Just a sota de l’anterior veureu una llista de les factures que ja heu afegit. Si us heu equivocat 

en alguna, cal que la seleccioneu i premeu sobre l’opció “esborrar registre”. 

 

Comproveu que totes les factures de despeses directes que voleu utilitzar per la justificació 

estiguin al llistat i avanceu cap a la següent pantalla. 

A la segona pantalla heu d’introduir les despeses de personal que es justifiquen mitjançant 

nomines enlloc de factures. Els camps a emplenar són els següents: 

1. Nom treballador/a: cal indicar nom i cognoms de la persona treballadora.  

2. NIF: cal indicar el NIF (o NIE) de la persona treballadora. 

3. Sou brut: és la totalitat del sou meritat. Inclou sou net, IRPF i seguretat social a càrrec 

del treballador. 

4. S.S. Empresa: cal indicar el cost de la part de Seguretat Social a càrrec de 

l’empresa/entitat. 

5. Sou brut + S.S. empresa: es calcula automàticament segons els anteriors camps. 

6. % imputat: És el temps que destina el treballador a l’activitat subvencionada. Per 

exemple, si el treballador únicament es dedica a desenvolupar l’activitat subvencionada 

s’imputarà el 100%; si destina la meitat del seu temps a l’activitat subvencionada i l’altre 

meitat a altres funcions s’imputarà el 50%, si destina un terç el 33%, etc... 

7. Import imputat al projecte: es calcula automàticament segons els altres camps. 

8. Mensualitat: Període al que respon la nòmina imputada, en mesos.  



Introduïts tots aquests camps cal que premeu “afegir nou registre al llistat”. 

 

 

 

De nou, teniu just a sota el llistat de les nòmines introduïdes, que podeu esborrar o modificar.  

 

Un cop afegides totes les nòmines, i comprovades al llistat, podeu passar a la següent pantalla. 

Finalment, a la tercera pantalla heu d’introduir les despeses indirectes, és a dir, aquelles que no 

es poden relacionar directament amb l’activitat o el projecte subvencionat però que son 

necessàries per la realització d’aquest. Això inclou les despeses de funcionament ordinari de 

l’entitat sempre que siguin necessàries per a la realització de les activitats subvencionades. Es 

poden imputar aquests costos fins al màxim que estableixen les Bases Generals, que és el 13% 

del total subvencionable. 

En aquells casos en els que l’activitat subvencionada sigui la totalitat de les activitats de l’entitat, 

aquest espai quedarà en blanc. 

Per exemple: l’entitat subvencionada te contractada una assegurança de RC, que entre altres 

riscos cobreix els derivats de l’activitat subvencionable. Es podrà imputar el cost de 

l’assegurança fins el màxim que estableixen les bases generals. 

Les dades s’introdueixen, es modifiquen i s’eliminen de la mateixa manera i amb el mateix 

format que a la primera pantalla: 

 



Setè apartat. Pressupost d’ingressos de l’activitat a realitzar 

Cal detallar els ingressos amb els quals es finançarà l’activitat subvencionada, això inclou:  

a) Subvenció que sol·liciteu a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Només s’ha d’introduir 

l’import. 

 

b) Fons propis*. La diferència entre el cost total de l’activitat i la resta d’ingressos. Introduir 

només import. 

 

c) Altres. Aquí heu de relacionar individualment els ingressos provinents de qualsevol altre 

font que es destinen a l’activitat a subvencionar. Inclou altres subvencions, patrocinis, 

etc... El funcionament de la taula és el mateix que el de les taules de factures. 

  

 

S’han de fer constar TOTS els ingressos que vagin destinats a finançar l’activitat subvencionada 

de forma que aquests no poden ser mai inferiors que els costos. Tampoc han de ser superiors, 

doncs d’aquesta manera hi hauria sobrefinançament i caldria reduir l’import de la subvenció. 

Sempre han de coincidir Despeses i Ingressos. 

* NO s’han de posar tots els fons de la vostra entitat sinó únicament els destinats a finançar 

l’activitat subvencionada. Això serà igual a la diferència entre el cost total de l'activitat i la resta 

dels altres ingressos. 

  



A continuació us apareix un quadre resum dels ingressos i les despeses que heu introduït.  

  

 

Aquí no heu d’introduir res. Únicament cal que comproveu que coincideixen els imports dels 

ingressos i les despeses que heu indicat a les pantalles anteriors i clicar següent si és el cas.  

Recordeu que si no coincideix és que s’ha de modificar alguna cosa, ja sigui dels ingressos com 

de les despeses. 

  



Vuitè. Declaració Responsable 

En aquest apartat es recullen les declaracions necessàries per tal de justificar la subvenció. 

Per poder continuar amb la sol·licitud és necessari que marqueu la opció “declaro sota la meva 

responsabilitat que:”* 

 

 

* Recordeu que es tracta d’una declaració responsable. Això significa que el signant respon del 

que ha declarat. Per tant, totes les declaracions han de ser certes.



Novè.- Annexar documents originals 

Aquest pas no és obligatori per totes les entitats. L’obligatorietat dependrà de si heu de 

presentar compte justificatiu ordinari o compte justificatiu simplificat. Aquelles entitats que 

puguin presentar compte justificatiu simplificat es poden estalviar aquest pas.  

IMPORTANT!  No obstant l’anterior, cal que igualment guardeu les factures i tota la 

documentació justificativa durant 5 anys, doncs l’Ajuntament pot demanar-vos-la amb 

posteritat.  

Recordeu també que el fet de que no sigui obligatori no significa que estigui prohibit. Podeu 

presentar les factures encara que presenteu compte simplificat. 

Per l’annexió dels documents cal prémer sobre “seleccionar archivo”, s’obrirà l’explorador 

d’arxius de Windows (o altre sistema operatiu).  

 

 

Dins de l’explorador, cal que cerqueu el document en el vostre ordinador, el seleccioneu, i 

cliqueu sobre “abrir”. 

 

Podreu veure com els documents van quedant guardats. Un cop els hagueu annexat tots, 

comproveu la llista i premeu següent. 

 



Desè.- Verificar i signar el document 

En aquesta pantalla podreu accedir al document que presentareu, generat a partir de les dades 

que heu introduït. Recomanem que abans de signar-lo i enviar-lo, verifiqueu que tot el contingut 

sigui correcte. Podeu obrir el document clicant sobre la opció “veure document pendent de 

signar”.  

 

Clicant sobre aquesta opció s’obrirà un document en format pdf llest per signar i enviar. 

Comproveu que totes les dades que consten en aquest siguin correctes. Si cal corregir algun 

punt premeu “retrocedir” per tirar enrere i modificar les dades. En el cas de que tot estigui 

correcte premeu sobre la opció “següent” per passar a signar el document i enviar-lo. 

Us apareixerà una pantalla similar a la de l’inici del tràmit, la qual us demanarà si voleu signar 

amb IDcat o Certificat Digital. En cas d’utilitzar certificat digital premeu sobre la opció senyalada. 

 


