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2020 

Procediment de tramitació: 
 

- Procediment i documentació: de 3 a 25 
- Web Subvencions de l’any en curs: de 26 a 33 
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- Com signar digitalment els PDF: de 43 a 53 

 

 Materials de suport al teixit associatiu del Districte de Nou Barris 
     Abril 2021 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Prèviament al tràmit: 
-  Assegurar tenir identificació digital 

-  Preparar ordinador per al procediment telemàtic 

Preparar la documentació:  
Memòria tècnica i econòmica, relació  de factures, 

declaració responsable, carta de reintegrament 

Tramitar la documentació: 
-  Web subvencions 

-  Registre electrònic 

Revisar la documentació tramitada: 
Atendre, si fos necessari, els requeriments 

d’esmena i correcció 

1 

2 
 

3 
 

4 
 

Comencem… 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Dins de la pàgina, aneu a 

buscar la convocatòria 

que us correspon… 

…descarregueu, en una carpeta 

de l’ordinador, els documents 

per a justificar la subvenció, i 

comenceu a omplir-los. 
              Deixem per al final de la sessió 

la relació de factures. 

Us aconsellem que anomeneu els 

arxius digitals de manera que siguin 

fàcilment reconeixibles i que es 

puguin identificar d’un any a l’altre 

(si els arxius es diuen f7773hhh, 

difícilment ho aconseguireu…).   

COMPTE: els noms hauran de ser 

com més curts millor i sense símbols. 

 1 
Preparar la documentació:  
Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, declaració 

responsable, relació  de factures, carta de reintegrament 



 1 

Revisarem els documents a entregar: 

 

1) Instància 

2) Memòria d’actuació 

3) Memòria econòmica (en un sol PDF les tres pestanyes) 

4) Declaració responsable i factures (un sol PDF) 

5) Carta de reintegrament (només si és necessària i el document 

bancari amb l’ingrés retornat) 
 

EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Recordeu que el nom escollit en els documents a entregar és 

important: No utilitzeu caràcters especials tipus “”·$%&-,_*+?, 

poden generar error i bloquejar-ne l’entrega 

Preparar la documentació:  
Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, declaració 

responsable, relació  de factures, carta de reintegrament 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

COMPTE: en la resolució provisional és on trobareu el 
número de la subvenció que esteu a punt de justificar. 
Ens el demanaran a diversos documents, de manera 
que val la pena buscar-la en primer moment 

 1 
Preparar la documentació:  
Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, declaració 

responsable, relació  de factures, carta de reintegrament 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Caldrà omplir la 

plantilla 

d’instància amb 

les dades 

requerides, cal 

incloure la 

signatura digital 

(o la signatura del 

representant 

legal i el segell de 

l’entitat)  

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, declaració 

responsable ,relació  de factures, carta de reintegrament 

Cal incloure la 

signatura 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Caldrà omplir, 

com sempre, el 

formulari amb les 

dades de les 

actuacions 

tècniques. 

Cal incloure la 

signatura digital 

(o la signatura del 

representant 

legal i el segell de 

l’entitat) 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, 

declaració responsable ,relació  de factures, carta de reintegrament 

Cal incloure la 

signatura 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Caldrà omplir la 

plantilla de 

l’Excel, s’haurà 

d’incloure la 

signatura 

digital (o la 

signatura del 

representant 

legal i el segell 

de l’entitat) a 

l’últim full. 

S’ha de tenir en compte que està format per tres pàgines: 

1) Relació de despeses 

2) Relació d’ingressos 

3) Resum estat despeses-ingressos 

Una capçalera comú a les tres pàgines amb informació 

relativa a la subvenció a justificar: 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, 

declaració responsable ,relació  de factures, carta de reintegrament 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Cada apartat 

presenta un 

seguit de cel·les 

determinat, es 

pot afegir línies 

si són 

necessàries  

Podem necessitar més línies que les que apareixen per 

defecte en dues de les tres pàgines: 

1) Relació de despeses 

2) Relació d’ingressos 

Clicant sobre aquest botó 

i amb el rectangle verd 

seleccionat podrem afegir 

més línies per incloure 

factures 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, 

declaració responsable ,relació  de factures, carta de reintegrament 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Clicant sobre aquest botó 

i amb el rectangle verd 

seleccionat podrem afegir 

més línies per incloure 

factures 

1 

1.  Nom del representant que 
signa el document 

2. DNI del representant 
3. Nom del beneficiari (entitat) 
4. CIF del beneficiari (entitat) 
5. Lloc i data de la signatura 
6. Signatura del representant 

2 3 4 

5 6 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, 

declaració responsable ,relació  de factures, carta de reintegrament 

Signeu-la a mà, 

poseu-hi el segell i 

feu-ne una foto o 

un escaneig... 

 

 

...o signeu-la amb 

el certificat digital 

de l’entitat o de 

qui representa 

legalment 

l’entitat. 

Cal incloure la 

signatura 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, 

declaració responsable ,relació  de factures, carta de reintegrament 

Cal incloure la 

signatura 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Clicant sobre aquest botó 

i amb el rectangle verd 

seleccionat podrem afegir 

més línies per incloure 

factures 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, 

declaració responsable ,relació  de factures, carta de reintegrament 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Els camps de 

color groc 

s’autocompleten 

amb les dades 

extretes de les 

dues pàgines 

anteriors 

(despeses i 

ingressos) 

Aquí es detallaran els imports que es van presentar 
com a despeses previstes i ingressos previstos en la 
sol·licitud inicial (o la reformulació presentada, si fos 
el cas) 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, 

declaració responsable ,relació  de factures, carta de reintegrament 

Cal incloure la 

signatura 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Cal guardar les 

tres pestanyes 

en un sol PDF. 

En el moment 

de guardar com 

cal tenir en 

compte: 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, 

declaració responsable ,relació  de factures, carta de reintegrament 

Confirmeu, un cop guardat com a PDF que hi ha les tres pestanyes:  
despeses, ingressos i resum 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

L’administració, la figura de l’interventor,  ha d’acceptar que una factura 

presentada en la memòria econòmica, i entregada per a justificar la 

subvenció X, sigui: 
 

- Formalment correcta (que les dades del projecte siguin les de la sol·licitud inicial i que la 

factura sigui d’un concepte de despesa subvencionable). 
 

- Només s’hagi utilitzat en la justificació de la subvenció X (per a evitar així el 

frau  de fer-se pagar dos cops l’import de la mateixa factura). 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, declaració 

responsable, relació  de factures, carta de reintegrament 

Justificar és un acte jurídic amb el qual  s’explica, i es reporta, l’ús que s’ha fet 

dels diners públics rebuts en forma de subvenció. 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Trobareu la plantilla facilitada per l’Administració, són dos fulls per omplir: 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, declaració 

responsable, relació  de factures, carta de reintegrament 

1. Declaració responsable  

Haureu d’incloure la 

signatura amb el certificat 

digital de l’entitat o de qui 

representa legalment 

l’entitat. 

O a mà, poseu-hi el segell i 

feu-ne una foto o un 

escaneig 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

2. Relació de factures de la declaració responsable, les presentades  

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, declaració 

responsable, relació  de factures, carta de reintegrament 

Aquesta dada haurà de ser coincident 

amb la de la memòria econòmica.  

Si en la memòria la factura és la 5, en 

aquesta quadrícula també serà “ID 5” 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Per als projectes d’àmbit de districte, es permet justificar en tiquets:  

 

• Per a subvencions fins a 500 euros, com a màxim un 50% de l’import 

atorgat.  

 

• Per a subvencions de 501 a 1.000 euros, com a màxim un 25% de 

l’import atorgat.  

 

• Per els projectes de districte subvencionats amb més de 1.000 euros, i els 

projectes subvencionats d’àmbit de ciutat, els tiquets no poden superar 

el 10% de l’import atorgat i fins a un màxim de 300 euros. 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, declaració 

responsable, relació  de factures, carta de reintegrament 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Prepareu els documents fiscals: factures en paper o 
tiquets, que haureu de fotografiar o escanejar, i factures 
en format electrònic. 
Recordeu incloure una numeració correlativa a les 
factures, per tal que siguin fàcils d’identificar junt amb el 
llistat de la memòria econòmica. 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, declaració 

responsable, relació  de factures, carta de reintegrament 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Us recordem que anomeneu els arxius digitals de 
manera que siguin fàcilment reconeixibles i que es 
puguin identificar d’un any a l’altre (si els arxius es diuen 
f7773hhh difícilment ho aconseguireu…). Els noms dels 
arxius millor que siguin  curts i sense símbols.  
 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, declaració 

responsable, relació  de factures, carta de reintegrament 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Caldrà 

presentar un 

sol PDF amb els 

següents 

documents: 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, declaració 

responsable, relació  de factures, carta de reintegrament 

Relació de factures. Caldrà fer UN SOL DOCUMENT AMB LA 
DECLARACIÓ RESPONSABLE I LES FACTURES  

A través del següent enllaç podem unir-los en un sol: 

https://www.ilovepdf.com/es/unir_pdf 

Declaració responsable 

Factura 1 

Factura 2 

... 

Factura 40 

factures.pdf 

A vegades, el document generat és molt pesat, a través de l’enllaç 
https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf es pot comprimir 

https://www.ilovepdf.com/es/unir_pdf
https://www.ilovepdf.com/es/unir_pdf


EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

 1 
Preparar la documentació:  

Instància, memòria d’actuació, memòria econòmica, declaració 

responsable, relació  de factures, carta de reintegrament 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

 1 
Preparar la documentació:  

Documents emprats per fer difusió de les activitats 

relatives al projecte  

Segons s’indica a les bases de la Convocatòria, punt 16 cal: 
 
En el moment de justificar, s’ha d’entregar també el material gràfic de 
comunicació, en el qual, a més de posar el logotip corresponent, s’ha de fer 
constar la frase següent: 

“Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona – Districte de...o Direcció 
de... / Institut...” 

https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_generals_subvencions_03-12-2015_1.pdf


“Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona – Districte de Nou Barris” 

Imatge d’exemple 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Prèviament al tràmit: 

  -  Assegurar tenir identificació digital 

 -   Preparar ordinador per al procediment telemàtic 

 2 

Les associacions del teixit associatiu són ENTITATS JURÍDIQUES (tenen 

NIF i activitat econòmica). 

Per aquest motiu, totes les entitats del teixit associatiu han de tenir un 

Certificat Digital de Representant d’una Entitat Jurídica de 

l’FNMT. 
 

Per a una associació és l’única identificació vàlida a tots els efectes.         
 
Igual que l’Ajuntament, també les altres administracions (Generalitat, 
Hisenda, TGSS), mantenen oberts  amb les entitats NOMÉS  canals de 
notificació electrònica. 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Dins de la pàgina, aneu 

a buscar la convocatòria 

que us correspon… 

…dins de Convocatòria,  entreu en 

el tràmit, com ja vau fer en la 

sol·licitud. 

Tramitar la documentació: 

  -   Web subvencions 

  -   Registre electrònic 

 3 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Tramitar la documentació: 

  -   Web subvencions 
  -   Registre electrònic 

 3 

…però aquest cop hi entreu 

per “Annexió de documents a 

sol·licituds enregistrades” 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Tramitar la documentació: 

  -   Web subvencions 
  -   Registre electrònic 

 3 

Demanarà les dades de 

contacte i demana el Número 

de referència del tràmit abans de 

poder fer clic a Continuar. 

On trobem el Número de referència del tràmit? 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Tramitar la documentació: 

  -   Web subvencions 
  -   Registre electrònic 

 3 

Quan vau realitzar la 

sol·licitud de subvenció, a 

l’acabar el tràmit, 

 

UN DELS TRES 

DOCUMENTS PER 

DESCARREGAR ERA EL 

JUSTIFICANT DE LA 

PRESENTACIÓ A 

REGISTRE DEL TRÀMIT. 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Tramitar la documentació: 

  -   Web subvencions 
  -   Registre electrònic 

 3 

Hi ha un  

Número de 

registre... 

 

 

...i un  

Número de 

referència del 

tràmit. 

COMPTE: aquest 

número és el que 

fareu servir en tots 

els tràmits següents 

d’aquesta sol·licitud. 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Tramitar la documentació: 

  -   Web subvencions 
  -   Registre electrònic 

 3 

Un cop entrats en el 

procediment, i revisat que 

les dades són les correctes, 

feu clic a Continuar. 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Tramitar la documentació: 

  -   Web subvencions 
  -   Registre electrònic 

 3 

Adjunteu els documents, 

abans d’avançar, en la fase de 

signatura del tràmit que 

acabeu de presentar. 

 

Teniu en compte que es 

poden entregar 3 documents 

en cada tràmit. Potser 

n’haureu de generar dos. 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Tramitar la documentació: 
  -   Web subvencions 

  -   Registre electrònic 
 3 

Hi ha la possibilitat (per diferents motius relacionats amb el mitjà d’identificació 

digital utilitzat i/o el seu funcionament) que no sigui possible tornar a entrar en el 

tràmit específic a la web de subvencions. 

 

De moment s’està utilitzant, com a canal alternatiu, el tràmit d’instància 

genèrica del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Barcelona 

 (l’OAC virtual). 

 

  

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic


EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Prèviament al tràmit: 
  -  Assegurar tenir identificació digital 

 -   Preparar ordinador per al procediment telemàtic 
 2 

Preparar l’ordinador significa també descarregar i tenir 

instal·lada l’aplicació Nativa Signador de l’AOC. 

 

Aquesta aplicació, que actualment funciona amb Chrome, 

Edge  i Internet Explorer (en sistema Linux, amb Safari i 

Chrome), us permet signar la sol·licitud, just abans d’enviar la 

informació definitiva del tràmit en curs. 

  

En el moment d’instal·lar l’aplicació, us aconsellem que desactiveu 
l’antivirus i/o que accepteu el risc, en el cas que el vostre sistema us 
informés del perill (si se us obre una finestra, accepteu la instal·lació). 
 

https://signador.aoc.cat/signador/installNativa
https://signador.aoc.cat/signador/installNativa
https://signador.aoc.cat/signador/installNativa
https://signador.aoc.cat/signador/installNativa


EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Prèviament al tràmit: 
  -  Assegurar tenir identificació digital 

 -   Preparar ordinador per al procediment telemàtic 
 2 

Baixeu i instal·leu 
l'aplicació.   Un 
cop acabat, 
realitzeu el test 
de funcionament. 
RECORDEU: 
Chrome, Edge o 
Explorer 
(Windows); 
Safari i Chrome 
(Linux). 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Tramitar la documentació: 
  -   Web subvencions 

  -   Registre electrònic 
 3 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Tramitar la documentació: 
  -   Web subvencions 

  -   Registre electrònic 
 3 

És absolutament necessari 
que, dins del tràmit 
d’instància genèrica, 
identifiqueu molt bé 
l’assumpte de la 
comunicació i que 
n’indiqueu el destí a petició, 
després d’explicar-ne la 
raó a exposició de fets. 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Tramitar la documentació: 
  -   Web subvencions 

  -   Registre electrònic 
 3 

Assumpte:  

NOM de l’entitat, CIF, documents de justificació i codi de subvenció 20SXXX 

 

Exposició de fets i raons:  

S’entrega documentació de l’entitat XXXXX, amb CIF XXXXX i pel projecte “XXXXXXXX” presentat 

a la “Convocatòria General de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i ciutat 

per a l’any 2020” per aquest canal perquè 

•No disposem del certificat digital amb que es va fer l’entrega de la sol·licitud inicial 

•No disposem del número de tràmit inicial de la subvenció i no ens és possible accedir al tràmit a 

través del portal de tràmits 

Les nostres dades de contacte són: NOM, EMAIL, TELÈFON 

 

Petició: “Que doni per entregada la documentació annexada i es faci arribar al Departament de 

Recursos Interns del Districte de Nou Barris”.  

Mostra del text a incloure en una instància 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Tramitar la documentació: 
  -   Web subvencions 

  -   Registre electrònic 
 3 

A la pàgina següent podeu adjuntar documentació i, abans de l’enviament final, haureu de signar haver 

fet l’entrega. Caldrà descarregar-ne el justificant generat i fer-lo arribar a 

subvencionsnoubarris@bcn.cat,  econrado@ext.bcn.cat o a saversano@ext.bcn.cat 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Revisió de la documentació tramitada: 

Atendre, si fos necessari, els requeriments d’esmena 

i correcció 
 4 

En qualsevol de les fases de vida d’una subvenció, quan s’obren els 

terminis d’entrega de documentació, s’obren també, per part de 

l’Administració, fases de revisió de la documentació tramitada. 

 

És possible que la vostra documentació s’hagi de corregir, esmenar o 

ampliar, motiu pel qual us informen que teniu 10 dies hàbils per 

entregar el document X. 

 
 



EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Revisió de la documentació tramitada: 

Atendre, si fos necessari, els requeriments d’esmena 

i correcció 
 4 

Ens reafirmem:  

 

En aquesta  fase de revisió, la documentació requerida es tramita pels 

mateixos canals, fent servir per entrar el número de tràmit de la 

sol·licitud inicial i amb el mateix mitjà d’identificació digital que heu 

utilitzat fins al moment, sigui aquest l’oficial de l’entitat o el personal del 

o de la representant legal d’aquesta entitat. 

 
 



Signatura digital  
de documents PDF 

Procediment de signatura digital 

 Materials de suport al teixit associatiu del Districte de Nou Barris 
     Abril 2021 



Per presentar molta 

de la documentació 

requerida en les 

tramitacions amb les 

administracions 

públiques se’ns 

comença a demanar 

la signatura digital. Si 

ja disposem d’un 

certificat digital 

instal·lat a 

l’ordinador, podem 

incloure-la als nostres 

documents Pdf 
 

1 

Heu d’obrir el document que heu de signar (PDF)  
 

Tenir instal·lat el Certificat digital 

Certificat digital de Representant 

Legal de l’entitat de la FNMT 

(s’accepta també amb l’IdCat de 

persona física del representant 

legal de l’entitat). 

2 

Què cal? 
 



Preparar la documentació:   1 

Amb el document PDF on 

volem incloure la signatura en 

pantalla, obert, busquem la 

icona de “More Tools” o “Más 

herramientas” per accedir a 

d’altres opcions   

 



Clicarem sobre 

“Certificates” o 

“Certificados” 

Preparar la documentació:   1 



Clicarem sobre 

“Digitally sign” o 

“Signatura digital” 

Preparar la documentació:   1 



Acceptarem el 

quadre de diàleg 

que apareix que 

ens informa que 

cal fer un 

requadre amb el 

ratolí on es vol 

inserir la 

signatura 

Preparar la documentació:   1 



Veurem una creu i 

amb el botó 

esquerre del 

ratolí clicat farem 

un requadre on 

voldrem incloure 

la signatura 

Preparar la documentació:   1 



Apareixeran els 

certificats instal·lats 

a l’ordinador i, un cop 

triat, apareixerà amb 

requadre blau, 

clicarem a “Continue” 

Preparar la documentació:   1 



Ens mostrarà una 

imatge de la 

informació que 

conté el nostre 

certificat i caldrà 

clicar a “Sign” o 

“Signar” 

Preparar la documentació:   1 



Ens apareix una 

finestra per 

anomenar i desar 

el document. 

Triem el nom i 

cliquem “Done” o 

“Aceptar” 

Preparar la documentació:   1 



Automàticament, 

ens mostrarà el 

document amb la 

signatura inserida  

Preparar la documentació:   1 



Nou Barris Digital 

Nova fase de treball:  

 Servei permanent de suport i acompanyament 
 Sessions info-formatives ampliades 
 Materials gràfics actualitzats (guies i manuals) 
 Campanyes de difusió 
 Observatori del procediment administratiu virtual 



Gràcies a les persones i entitats 
que, amb la vostra activitat, ompliu 

de vida els barris de la ciutat. 



Avís important 

Aquest material de suport, es deu al treball de 
constant revisió i actualització de les fases dels 
procediments telemàtics, de l’equip tècnic que, 
des de la tardor del 2017 s’ocupa del projecte 
“Nou Barris Digital”. 
El podeu difondre arreu del territori i utilitzar per 
crear nous materials informatius, sempre i quan 
en citeu la font. 



Avís important 

Aquesta presentació es únicament de caràcter 
divulgatiu.  Els procediments administratius i la 
normativa vigent pot  haver canviat o estat 
modificada per part de les autoritats  competents, 
per tant en el moment que correspongui  seria 
aconsellable corroborar si la normativa segueix  
vigent. 




