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JUSTIFICACIÓ D’UN 
PROJECTE:

QUÈ ÉS I COM FER-LA
CONVOCATÒRIA PER ARRANJAMENT I 

ADEQUACIÓ  DE LOCALS DESTINATS A CENTRE 
DE CULTE 2021-2022



Justificació de projectes – Subvencions centres de culte 2021-2022

JUSTIFICACIÓ

• D’acord amb les bases i la convocatòria:

“El perceptor de la subvenció haurà d'aportar la justificació 
mitjançant el compte justificatiu relacionat a la base divuitena de 
les Bases reguladores i segons els models establerts, que es 

podran trobar a la web http://governobert.bcn.cat/transparencia/
subvencions.”

“L'Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans 
que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació 

amb les seves finalitats. El perceptor de la subvenció haurà de donar 
lliure accés a la comptabilitat de l'entitat (llibres i registres 

comptables).”



QUAN I ON PRESENTAR-LA?

En el termini màxim de dos mesos des de la data de  

finalització que consta al projecte subvencionat.

Data límit de la convocatòria 31 de maig de 2022
Data límit de la justificació 31 de juliol de 2022

QUAN?

ON?
Únicament per via telemàtica a l’Oficina Virtual de 
Tràmits
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca

Annexant la justificació a la sol·licitud de la 
subvenció. Cal tenir el número de tràmit. 
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QUAN I ON PRESENTAR-LA?

Justificació de projectes – Subvencions centres de culte 2021-2022

Podeu accedir als documents i tota la Informació sobre la jus�ficació de les Convocatòries Generals 
de Subvencions al web de l’Ajuntament de Barcelona       Informació Administra�va 

h!ps://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administra�va/subvencions 

INICI DEL 
TRAMIT

En termini  
de 

jus�ficació



QUAN I ON PRESENTAR-LA?

QUÈ?

1. Instància + memòria econòmica

2. Memòria d’actuació

3. Declaració responsable i factures 
originals escanejades i comprovant de 
pagament (fins la totalitat de l’import subvencionat) 
               

4. Annexos: 
- comunicat o assabentat d’obres

- informe tècnic, si escau

- fotografies (després de l’obra)
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QUAN I ON PRESENTAR-LA?
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Aspectes tècnics abans d’iniciar el tràmit 

1. REQUISITS TÈCNICS DEL SISTEMA OPERATIU I EL NAVEGADOR

2. CERTIFICATS I SISTEMES DE SIGNATURA ELECTRÒNICA  

La guia d’Instruccions per la
Presentació telemà)ca de la 
Jus)ficació dona eines i
 informació

h!ps://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/guia_per_a_la_tramitacio_telema
�ca_de_jus�ficacions_2.pdf



PROJECTE A JUSTIFICAR

• Es va fer reformulació o modificació?

� Sí (i acceptada): la justificació es farà en base a la 
reformulació-modificació acceptada

� No (o reformulació denegada): la justificació es 
farà en base al primer projecte presentat a la 
convocatòria
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1. MEMÒRIA D’ACTUACIÓ
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ASSOLIMENT D’OBJECTIUS DEL PROJECTE 
Explicar quin ha estat el grau d’assoliment del projecte i  quines desviacions s’han produït respecte la 

planificació inicial.    
 
 
 
 
 
 
ACTIVITATS REALITZADES   
(Diferenciar la situació inicial abans de l’actuació i  la situació final després de l’actuació tot  indicant  les 
obres realitzades. En el cas de modificacions que s’han introduït respecte del projecte presentat cal  
indicar-les i  explicar els mo�us). Si es va presentar una memòria tècnica en la sol·licitud, s’ha 
d’adjuntar l’informe tècnic de realització de les obres. 
 
A tal l  d’exemple 
 
ACCIÓ Nº 1 
ESPAI ON S’HA REALITZAT L’OBRA  
SITUACIÓ INICIAL ABANS DE L’OBRA  
ACCIÓ REALITZATADA  
ACCIÓ REALITZATADA NO PREVISTA (Omplir en el cas de que hi  hagi modificacions respecte l’acció prevista en 

el projecte) 
SITUACIÓ FINAL DESPRÉS DE L’OBRA  
 



ACCIÓ Nº 3 
ESPAI ON S’HA REALITZAT L’OBRA  
SITUACIÓ INICIAL ABANS DE L’OBRA  
ACCIÓ REALITZATADA  
ACCIÓ REALITZATADA NO PREVISTA (Omplir en el cas de que hi hagi modificacions respecte l ’acció prevista en 

el projecte) 
SITUACIÓ FINAL DESPRÉS DE L’OBRA  
 
 
 
RELACIÓ D’ANNEXES 
Adjuntar, dossiers, fotografies...tota la documentació addicional que perme� verificar l ’execució del 
projecte i els resultats ob�nguts. 
 
 
 
 
Signatura representant legal de l’en�tat 

 

 

 

 

Nom: 

Càrrec: 

                   Segell de l’en�tat. 

 

1. MEMÒRIA D’ACTUACIÓ
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Queda subs�tuït per 
la signatura 
electrònica
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2. INSTÀNCIA
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JUSTIFICACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ CONVOCATÒRIA "ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ 
DE LOCALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA DESTINATS A CENTRES DE CULTE 

D'ENTITATS RELIGIOSES PER L'ANY 2021-2022

Atorgada per  

El Sr./Sra Montse Suárez

amb DNI/NIE número 46224544S

en qualitat de representant legal de la persona jurídica (l'en�tat)  

Església la Ruah

amb 
NIF 1234567

Núm expedient: zxcdres

Codi de subvenció: 4712

Nom del projecte subvencionat: Insonorització local i rampa d'accés

Import  total inicial del projecte:  12000,00 euros

Import de la subvenció sol·licitada  8000,00 euros

Import total real del projecte:  12000,00 euros

Import de la subvenció atorgada  6000,00 euros

Període d'execució: Inici de les obres 1/12/2021  

  Final de les obres 31/5/2022  

DECLARA:
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2. MEMÒRIA ECONÒMICA
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Despeses 
repar�des en 
par�des. Si hi 
ha desviació 

entre par�des 
cal jus�ficar-ho

Nom de la persona jurídica (en�tat):         

NIF:         

Núm. expedient:

Codi de subvenció:

Nom del projecte subvencionat:

Import de la subvenció sol·licitada 

Import total real del projecte: 12000,00 euros

Import de la subvenció atorgada 6000,00 euros

Període d'execució de les ac�vitats subvencionades: 1/12/2021 a 31/5/2022

import en euros

Previsió inicial     

(1)

Despeses Reals

(2)

Desviació

(4)

import 

previst

Import       

Real
A. Personal de l'en�tat (Mà d'obra) -  €                        -  €                            -  €              

B.
Lloguers

 (maquinària, materials, infraestructures etc.) -  €                        -  €                            -  €              

C.
Subministraments 

 (electricitat, aigua, gas) -  €                        -  €                            -  €              

D.
Comunicacions 

 (telèfon, fax, correus, etc.) -  €                        -  €                            -  €              

E. Manteniment d'edificis i/o instal.lacions -  €                        -  €                            -  €              

F. Materials -  €                        -  €                            -  €              

G. Transport - Missatgeria -  €                        -  €                            -  €              

H Publicitat i Propaganda -  €                        -  €                            -  €              

I. Assegurances, Cer�ficats, permisos 940,00 €               900,00 €                 40,00 €-                        

J. Viatges i desplaçaments -  €                        -  €                            -  €              

K.

Treballs realitzats per empreses externes

(empresa constructora, autònom/a, arquitectes, serveis 

neteja, seguretat, o altres treballs relacionats amb 

l'execució de les obres) 11.060,00 €         11.100,00 €           40,00 €                        8.000,00 €    6.000,00 €    

L.
Altres despeses

 (no incloses en cap dels apartats anteriors) -  €                        -  €                            -  €              

Total Despeses 12.000,00 €         12.000,00 €           -  €                            8.000,00 €    6.000,00 €    
(5) 0,0% 66,67% 50,00%

zxcdres

4712

Despeses imputades a la 

subvenció del Dept. 

d'Interculturalitat i 

8000,00

ANNEX 1 A

Despeses de l'ac)vitat subvencionada
Concepte

Estat representa)u de les despeses realitzades i dels ingressos ob)nguts per a la 

realització de les ac)vitats subvencionades

Església la Ruah

1234567

Insonorització local i rampa d'accés
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import en euros

Previsió inicial     

(1)

Ingressos Reals

(3)

Desviació

(4)
A. Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona 8.000,00 €            6.000,00 €              2.000,00 €-                  subtotal subapartats A.1 - A.5.

A.1. Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 

/Departament d'Interculturalitat i Pluralisme religiós
8.000,00 €            6.000,00 €              2.000,00 €-                  

A.2. Gerència de ...... -  €                        -  €                            

A.3. Districte de ..... -  €                        -  €                            

A.4. Ins�tut de ... (Cultura, Educació, Esports,...) -  €                        -  €                            

A.5. Altres ens municipals (especificar) -  €                        -  €                            

B. Subvencions d'altres administracions -  €                      -  €                        -  €                            subtotal subapartats B.1 - B.4.

B.1. Generalitat de Catalunya -  €                        -  €                            

B.2. Diputació de Barcelona -  €                        -  €                            

B.3. Administració general de l'Estat -  €                        -  €                            

B.4. Altres administracions (especificar) -  €                        -  €                            

C. Aportacions d'ens privats -  €                        -  €                            

D. Recursos propis de l'en�tat 4.000,00 €            6.000,00 €              2.000,00 €                  

E. Taquillatge -  €                        -  €                            

F. Quotes d'inscripció -  €                        -  €                            

G. Venda de Productes -  €                        -  €                            

H Publicitat i/o Esponsorització -  €                        -  €                            

I. Altres ingressos -  €                        -  €                            

Total Ingressos 12.000,00 €         12.000,00 €           -  €                            
(5) 0,0%

% finançament municipal (6) 66,67% 50,00%

12.000,00 €         12.000,00 €           -  €                            

Montse Suárez  amb número de NIF / DNI 46224544S

 en qualitat de representant legal de la persona jurídica 

Localitat, data, signatura i segell de la persona jurídica (l'en�tat)

Concepte

Ingressos - Despeses de l'ac)vitat subvencionada

DECLARA que en relació a l'ac�vitat subvencionada s'han produït els ingressos i despeses que figuren en el present

document, i perquè així cons�, als efectes de jus�ficar el compliment de l'objecte de la subvenció concedida, signo la

present declaració responsable

Església la Ruah

Ingressos de l'ac)vitat subvencionada
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Nom de la persona jurídica (l'en�tat):         

Codi de subvenció

Nom del projecte subvencionat:

Import total del projecte: 12000 euros

Import de la subvenció atorgada 6000 euros

Període d'execució de les ac�vitats subvencionades: 1/12/2021 a 31/5/2022

import en euros

Previsió inicial     

(1)

Despeses Reals

(2)

Desviació

(4)
12.000,00 €         12.000,00 €           -  €                     

0,0%

import en euros

Previsió inicial     

(1)

Ingressos Reals

(3)

Desviació

(4)
Total Ingressos 12.000,00 €         12.000,00 €           -  €                     

0,0%

Insonorització local i rampa d'accés

ANNEX 1.B          MOTIVACIÓ DE LA DESVIACIÓ RESPECTE AL PRESSUPOST INICIAL

Església la Ruah

4712

Document obligatori en el cas que el percentatge de desviació de despeses sigui superior al 

15% o el d'ingressos sigui inferior al 15% segons consta al ANNEX 1.A.

Total Despeses

Mo�vació de la desviació. Explicar els efectes de la desviació sobre l'execució del projecte, quins han estat i com s’ha 

valorat la no realització d’algunes ac�vitats previstes  en l’assoliment dels resultats i objec�us del projecte (u�litzar 

l’espai necessari, sense límit)
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ANNEX 2B

Nom de la persona jurídica (l'en�tat):         12000,00 euros

Codi de subvenció 6000,00 euros

Nom del projecte subvencionat 1/12/2021 31/5/2022

Despeses de l'ac�vitat subvencionada

Concepte de la factura / 

document probatori equivalent d
at

a 
d'

e
m

is
si

ó

d
at

a 
de

 

p
ag

am
en

t

Import total de 

la factura

%
im

p
u

ta
b

le
 a

l 

p
ro

je
ct

e

Import imputable 

al projecte im
p

o
rt

 j
u

s�
fi

ca
ci

ó
 

su
b

v.
 d

e
p

t.
 

d
'In

te
rc

u
lt

u
ra

li
ta

t 
i 

P
lu

ra
li

sm
e

 r
e

li
gi

ó
s

Observacions

NIF Nom (euros) (euros) (1) (2)

A. Personal de l'en)tat (Mà d'obra) Subtotal A 0,00 € 0,00 €

1 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Subtotal B 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

C. Subministraments (electricitat, aigua, gas) Subtotal C 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D. Comunicacions  (telèfon, fax, correus, etc.) Subtotal D 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

número de 

factura o 

rebut/)cke

tn
ú

m
. 

d
'o

rd
re

 (0
)

Emissor de la factura

Relació classificada de les despeses de l'ac)vitat subvencionada 

Import total real del projecte:

Import de la subvenció atorgada:

Període d'execució de les ac�vitats subvencionades:

Església la Ruah

4712

Insonorització local i rampa d'accés

B.Lloguers

 (maquinària, materials, infraestructures etc.)
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E. Manteniment d'edificis i/o instal.lacions Subtotal E 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

F. Materials Subtotal F 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

G. Transport i missatgeria Subtotal G 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

H. Publicitat i propaganda Subtotal H 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

I. Assegurances, Cer)ficats,Permisos Subtotal I 900,00 € 0,00 €

1 76545 INFORME IUYWQEY Arquitectes BCN 15/12/2021 23/12/2021 900,00 € 100% 900,00 € 0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

J. Viatges i desplaçaments (2)
Subtotal J 0,00 € 0,00 € (2)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Subtotal K 11.100,00 € 6.000,00 €

2 iouoqwue Treball insonorització del local iuqwoieu Reformes BCN 2/2/2022 14/2/2022 4.000,00 € 1000% 4.000,00 €

3 jhdyi Rampa accés poqwqop Serra Arranjaments 30/3/2022 8/4/2022 7.100,00 € 100% 7.100,00 € 6.000

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

L. Altres despeses (no incloses en cap dels apartats anteriors) Subtotal L 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total Despeses TOTAL 12.000,00 € 6.000,00 €

Montse Suárez amb número de NIF / DNI 46224544S en qualitat de representant legal de la persona jurídica Església la Ruah

Localitat, data, signatura i segell de la persona jurídica (l'en�tat)

Notes:

(0) El número d'ordre ha de ser correla�u començant pel número 1. Els posteriors apareixen automà�cament en introduir el núm. del document a la columna B.

(1) Indiqueu l'import de les factures que seleccioneu per jus�ficar la subvenció municipal de la Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

(2) En el cas que el document jus�fica�u no sigui una factura, sino un altre document probatori equivalent, com un rebut o jus�ficant (com per dietes o transport públic), indiqueu-lo en el present camp d'observacions i ompliu la declaració de jus�ficants i rebuts adjunta.

(3) En el cas que el nombre de files de cada concepte sigui insuficient podeu "insertar files copiades"dins del mateix concepte abans de la línea ombrejada.

CERTIFICA que el jus�ficants i rebuts que s'han iden�ficat com a tals en el camp d'observacions són despeses generades per l'esmentada ac�vitat, que pels seus imports i caracterís�ques no han

pogut ser objecte de factura, que les factures imputades a les ac�vitats subvencionades en el període ................................................. han estat efec�vament pagades i 

que custodiarà la documentació suport que ho acredita i aquesta es troba a disposició de l'Ajuntament de Barcelona o dels altres ens municipals en els arxius d'aquesta En�tat, durant un període

mínim de 4 anys a comptar des de la data de presentació de la present jus�ficació.

K. Treballs realitzats per empreses externes (empresa constructora, autònom/a, arquitectes, serveis neteja, 

seguretat, o altres treballs relacionats amb l'execució de les obres)
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ANNEX 3

Nom de la persona jurídica (l'en�tat):     Import total del projecte: 12000,00 euros

Codi de subvenció Import de la subvenció atorgada: 6000,00 euros

Nom del projecte subvencionat Període d'execució de les ac�vitats subvencionades: 1/12/2021 31/5/2022

Concepte de l'ingrés

Import total de 

l'ingrés

Percentatge 

imputable al 

projecte

Import imputable 

al projecte Observacions

NIF Nom (euros) (euros)

A. Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona Subtotal A 6.000,00 €

1

Subvenció rebuda per al projecte 

........................................ amb número de 

subvenció.......................

P-0801900B Ajuntament de Barcelona - Gerència de 

Cultura, Educació, Ciència i  Comunitat

11/10/2021 2/11/2021 6.000,00 € 100,0% 6.000,00 €

2

Subvenció rebuda per al projecte 

........................................ amb número de 

subvenció.......................

P-0801900B Ajuntament de Barcelona - Gerència de .... 0,00 €

3

Subvenció rebuda per al projecte 

........................................ amb número de 

subvenció.......................

P-0801900B Districte de .... 0,00 €

4

Subvenció rebuda per al projecte 

........................................ amb número de 

subvenció.......................

Ins�tut de ..... 0,00 €

Altres ens municipals (especificar) 0,00 €

Altres ens municipals (especificar) 0,00 €

Altres ens municipals (especificar) 0,00 €

0,00 €

B. Subvencions d'altres administracions Subtotal B 0,00 €

Generalitat de Catalunya 0,00 €

Diputació de Barcelona 0,00 €

Administració general de l 'Estat 0,00 €

Altres administracions (especificar) 0,00 €

Altres administracions (especificar) 0,00 €

Altres administracions (especificar) 0,00 €

0,00 €

C. Aportacions d'ens privats Subtotal C 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Estat representa)u dels ingressos ob)nguts per a la realització de les ac)vitats subvencionades

n
ú

m
. 

d
'o

rd
re

 (0
)

Emissor de l'ingrés

d
at

a 
d

e
 

re
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n
e
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e
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e

n
t 

(c
o

m
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m

ís
 d

e
 

l'i
n
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é

s)

d
at

a 
d
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b
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m

e
n

t
(s

i 
n

o
 e

st
à 

co
b
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t 

p
o

sa
r 

"P
e

n
d

e
n

t 
c.

")

4712

Insonorització local i  rampa d'accés

Església la Ruah

Ingressos de l'ac�vitat subvencionada
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D. Recursos propis de l'en)tat Subtotal D 6.000,00 €

5 Recursos de l 'en�tat 1234567 Església La Ruah 6.000,00 € 100,0% 6.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

E. Taquillatge Subtotal E 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

F. Venda de Productes Subtotal F 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

G. Quotes d'inscripció Subtotal G 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

H Publicitat i/o Esponsorització Subtotal H 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

I. Altres ingressos Subtotal I 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total INGRESSOS TOTAL 12.000,00 €
Montse Suárez amb número de NIF / DNI 46224544S en qualitat de representant legal de la persona jurídica Església la Ruah

Localitat, data, signatura i segell de la persona jurídica (l'en�tat)

CERTIFICA que els ingressos imputats a les ac�vitats subvencionades han estat efec�vament ingressats i que custodiarà la documentació suport que ho acredita i aquesta es troba a disposició de

l'Ajuntament de Barcelona o dels altres ens municipals en els arxius d'aquesta En�tat, durant un període mínim de 4 anys a comptar des de la data de presentació de la present jus�ficació.



2. MEMÒRIA ECONÒMICA
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Nom de la persona jurídica :       

Núm expedient 

Codi de subvenció

Nom del projecte subvencionat:

Import total del projecte: euros

Import subvenció atorgada euros

Període d'execució de les ac�vitats subvencionades: 1/12/2021 a 31/5/2022

El Sr. 

amb DNI/NIE número 

en qualitat de representant legal de la persona jurídica (l'en�tat) 

1234567

Localitat, data, signatura i segell de la persona jurídica (l'en�tat)

Que els imports i relació de documents abans indicats són certs i jus)fiquen un import de ...................

euros de la subvenció que li va ser atorgada per la qual cosa es compromet a reintegrar l’import no

jus)ficat de .................. euros en el compte bancari indicat.

Que no s’ha dut a terme el projecte presentat a la convocatòria de subvencions a l’Ajuntament de

Barcelona per la qual cosa es compromet a reintegrar l’import total de la subvenció que li va ser

atorgada en el compte bancari indicat.

4712

Montse Suárez

46224544S

amb NIF

12000,00

6000,00

(Marqueu aquesta opció en el cas que l’ac�vitat NO s’hagi realitzat el projecte)

ANNEX 4

Carta de reintegrament, en el supòsit de romanents no aplicats

DECLARA

(Marqueu aquesta opció en el cas que l’ac�vitat NO s’hagi jus�ficat en la seva totalitat)

En el cas que l’ac�vitat s’hagi realitzat i jus�ficat en la seva totalitat, cal indicar-ho a la instància de presentació 

de la jus�ficació, i no cal presentar aquest annex.

Església la Ruah

Església la Ruah

zxcdres

Insonorització local i rampa d'accés

?

?



FACTURES

• Presentació de factures i comprovants de pagaments:
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• Presentem les 
factures i 
comprovants de 
pagament només  
de les despeses 
que s’han cobert 
amb la subvenció 
rebuda.
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FACTURES

• Condicions de les factures:

� S’acceptarà un màxim d’un 10% o fins a 300€ en 
tiquets

� La data ha de coincidir dins del període d’execució 
de les activitats subvencionades

� Les factures s’hauran de mantenir en propietat 
durant 4 anys
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FACTURES

• Despeses subvencionables:

� Realització d’informes tècnics, projectes, certificacions o d’altres 
documents preceptius i/o necessaris per a la realització de les 
obres i/o per a l’obtenció de la llicència d’obres 

� Millores en els serveis sanitaris
� Obertura o ampliació de sortides d’evacuació i obres i instal·lacions 

relatives a condicions de seguretat
� Adequació d’instal·lacions elèctriques
� Informe de solidesa estructural
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FACTURES

• Despeses subvencionables:

� Mesures de seguretat contra incendis i de seguretat estructural 
(inclou compra i instal·lació d’extintors)

� Condicions de protecció acústica (inclou revestiment de terra, paret 
i sostre)

� Mesures d’eficiència energètica o aïllament tèrmic d’estanqueïtat i 
aïllament, de ventilació i condicionament de l’aire i clima�tzació

� Condicionament d’accessos i vestíbuls
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ERRORS FREQÜENTS

• Instància: 
� No es marquen les caselles corresponents a la relació de documents 

presentats. 

� No es marquen les caselles de la relació del règim de l’IVA (ni quin 
és l’IVA deduït).

� No es marca la casella on es declara la jus�ficació de totalitat ni la 
de reintegrament.

� No es signa la instància

• Memòria d’actuació: 
� No s’explica la descripció de les ac�vitats realitzades. 

� Es deixen camps en blanc. 
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ERRORS FREQÜENTS

• Memòria econòmica: 

� Les despeses realitzades i els ingressos ob�nguts tenen imports 
diferents. 

� No s’explica el mo�u de les desviacions entre par�des. 

� Es deixen camps en blanc (número factura, import factura, import 
projecte, import subvenció...). 

� La columna “Import Subvenció Municipal” no suma el total de 
l’import rebut per l’Aj. Bcn. 

� La columna “Import imputable al Projecte” i la columna “Import 
Subvenció Municipal” són exactes (només pot ser així quan 
l’Ajuntament subvencioni la totalitat del cost del projecte al 100%). 
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ERRORS FREQÜENTS

• A tenir en compte: 

� Els dos documents han de tenir la mateixa data d’inici i finalització 
de projecte. 

� Cal annexar l’assabentat o comunicat de les obres realitzades.

� Cal annexar fotografies sobre l’estat abans i després de l’actuació.

� Si en la presentació del projecte es va presentar un projecte tècnic, 
caldrà adjuntar l’informe tècnic de realització de les obres.
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TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Molt important consultar la guia al web
• h!ps://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/guia_per_a_la_tramitacio_telema�ca

_de_jus�ficacions.pdf

on s’expliquen aspectes tècnics abans d’iniciar el tràmit

• 1. REQUISITS TÈCNICS DEL SISTEMA OPERATIU I EL NAVEGADOR

• 2. CERTIFICATS I SISTEMES DE SIGNATURA ELECTRÒNICA  

– El cer�ficat digital ha de ser el mateix que es va u�litzar per la presentació 
de la sol·licitud

– Es molt important entrar amb el número de tràmit de la sol·licitud 
(document en PDF que es lliura en fer la tramitació)
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TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

I tots els passos per la tramitació
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TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
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MES INFORMACIÓ
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h!p://tjussana.cat/subvencionsbcn/



COMPTEU AMB EL SUPORT DE 

L’OFICINA D’AFERS 
RELIGIOSOS (OAR)

http://barcelona.cat/oficina-afers-religioso
s

oar@bcn.cat

MOLTES GRÀCIES
DEPARTAMENT D’INTERCULTURALITAT I 

PLURALISME RELIGIÓS


