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En quin punt ens trobem?

Convocatòria

Atorgament

Justificació
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Presentació de la justificació (I)
Quan s’ha de presentar?
El termini queda ajornat tant temps com s’allargui el Decret de declaració de l’estat d’alarma a
comptar des del 30 de juny de 2020.

Com s’ha de presentar?

Telemàticament. Aquest curs tots els centres amb projecte anual 19-20 i triennal 17-20, tot i que alguns vau
presentar la sol·licitud presencialment, haureu de presentar la documentació a través del Portal de Tràmits de
l’Ajuntament de Barcelona. Per aquest tràmit necessitareu tenir un Certificat Digital.

Què s’ha de presentar?
❖

Instància de presentació de la justificació.

❖

Memòria del projecte

❖

Taula de justificació econòmica + fotocòpia de factures i rebuts

❖

Carta de reintegrament, en el supòsit que no s’hagi gastat parcialment o total la subvenció

atorgada.
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Compte justificatiu
2.1 Models
Per tal de facilitar la correcta presentació de la justificació teniu a la vostra disposició
al web de l’Ajuntament i d’Escoles + Sostenibles els arxius informàtics amb els
models de justificació necessaris.

Aquests arxius són:
❖

Instància de presentació de la Justificació: arxiu de MS Word (.doc)

❖

Memòria del projecte: Editor de projectes

❖

Taula de Justificació econòmica: arxiu de MS Excel (.xls)

❖

Carta reintegrament: arxiu de MS Word (.doc)

02
Compte justificatiu
2.2 On trobar els models (I)?
Al web de l’Ajuntament: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacioadministrativa/subvencions
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Compte justificatiu
2.2 On trobar els models (II)?
Al web d’Escoles + Sostenibles: http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escolessostenibles
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Compte justificatiu
2.3 Instància de presentació de la justificació

El codi de subvenció el trobareu a la Resolució
Definitiva que us enviarem adjunta.

0

Persona representant: Director/a, gerent o
representant legal del centre

El règim d’IVA per a les escoles públiques,
generalment, no s’ha de deduir. Per a les escoles
concertades i privades, consulteu al vostre centre.

Recordeu que s’han d’emplenar tots
els camps
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Compte justificatiu
2.3 Instància de presentació de la justificació

Recordeu que cal signar i posar el
segell del centre
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Compte justificatiu
2.4 Memòria del projecte
https://escolessostenibles.bcn.cat/projectes/
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Compte justificatiu
2.5 Taula de Justificació econòmica (I) Relació d’ingressos i despeses

IMPORTANT: En aquest full només
s’han d’emplenar les cel·les en blanc.
La resta de cel·les s’aniran
emplenant automàticament.

Recordeu que cal signar i posar el segell del
centre.
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Compte justificatiu
2.5 Taula de Justificació econòmica (II) Exemple

La suma dels imports ha de ser
exacte a la subvenció rebuda, no
pot ser ni més ni menys.
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Compte justificatiu
2.6 Carta de reintegrament
És un document en format de MS Word (.doc) que,
únicament s’ha de presentar en un dels següents
casos:
❖Quan no es presenti la justificació completa i s’hagi
de fer un reintegrament parcial de la subvenció rebuda
(cal marcar el primer supòsit).
❖Quan s’hagi de reintegrar la totalitat de la subvenció
rebuda per no haver realitzat l’activitat subvencionada
(cal marcar el segon supòsit).
Com emplenar-la?
Només es poden introduir dades en els camps habilitats
a
tal efecte (ombrejats), i marcar les caselles
corresponents.
Per moure’s entre els camps que es poden emplenar,
es pot utilitzar la tecla de tabuladors o bé seleccionar el
camp directament amb el ratolí.
Ha d’anar signat i segellat.
Nota: en el cas que el projecte per al qual es va
atorgar la subvenció no s’hagi realitzat, només caldrà
presentar en termini la instància i aquest document.
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Justificants de despesa (I)
De conformitat amb l’apartat 10 de la Convocatòria i la base 16a de les Bases reguladores
l’òrgan gestor revisarà el compte justificatiu de totes les subvencions atorgades.
En el moment de la justificació s’hauran d’aportar còpia de tots els justificants de despesa
directa del projecte.

L’òrgan gestor comprovarà com a mínim el 10% de les subvencions atorgades a través de
tècniques de mostreig aleatori.
Durant un període de 4 anys es podran demanar factures de la totalitat del projecte.
S’accepten els següents justificants de despeses:
❖

Factures corresponents a l’any de la convocatòria.

❖

Nòmines; han d’anar acompanyades d’una relació de les funcions desenvolupades per
cadascuna de les persones en el projecte subvencionat

❖

Tiquets (han d’incloure les dades fiscals de l'emissor)
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Justificants de despesa (II)
Totes les factures han d’anar acompanyades dels corresponents comprovants de
pagament
❖

Transferència bancària
Si la forma de pagament és una transferència bancària, aquesta es justificarà mitjançant
còpia del rebut bancari que acredita el pagament efectiu de la despesa.

❖

Pagament realitzat mitjançant targeta
Per als pagaments realitzats mitjançant targetes bancàries, els comprovants han d’incloure
els següents elements: ordenant, beneficiari, import, data valor i concepte.

❖

Pagament en efectiu amb un límit legal de 2.500€
La factura ha d’incloure un “Vaig Rebre”, “Rebut de pagament”, “Vaig Rebre en efectiu” o
similar, signat i segellat pel proveïdor.
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Presentació de la justificació (II)
Com s’ha de presentar?

Un cop tingueu tota la documentació l’heu de presentar pel portal de tràmits de l’Ajuntament de
Barcelona (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic). Per accedir
caldrà que disposeu de certificat digital.
L’accés al portal varia en funció de com es va presentar la sol·licitud:
•

Telemàticament. Centres que van presentar el projecte anual d’inici, millora o continuïtat del
curs 19-20. Haureu d’utilizar l’accés a les sol·licituds telemàtiques específiques

•

Presencialment. Centres que van presentar el projecte anual d’inici, millora o continuïtat del
curs 19-20 i que per problemes tècnics ho van presentar presencialment. També pels centres
que van presentar un projecte triennal 17-20. Haureu d’utilizar l’accés a instància telemàtica
genèrica i adreçada al departament d’Administració d’Ecologia Urbana

Si no recordeu o no sabeu com es va presentar la sol·licitud, poseu-vos en contacte amb nosaltres a:
escolessostenibles@bcn.cat o bé al Tel. 93 2562599
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Presentació de la justificació (II)
Si el vostre centre va fer la sol·licitud TELEMÀTICAMENT

Un cop tingueu tota la documentació l’heu de presentar pel portal de tràmits de l’Ajuntament de
Barcelona (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

04
Presentació de la justificació (II)
Si el vostre centre va fer la sol·licitud TELEMÀTICAMENT

04
Presentació de la justificació (II)
Si el vostre centre va fer la sol·licitud TELEMÀTICAMENT

04
Presentació de la justificació (II)
Si el vostre centre va fer la sol·licitud TELEMÀTICAMENT

A partir d’aquí ja us haureu d’identificar amb el certificat digital
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Presentació de la justificació (II)
Si el vostre centre va fer la sol·licitud TELEMÀTICAMENT

A partir d’aquí us demanarà el nº
de tràmit o nº de registre. Si no el
teniu o no el trobeu, poseu-vos
en contacte amb nosaltres i us el
facilitarem
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Presentació de la justificació (II)
Si el vostre centre va fer la sol·licitud PRESENCIALMENT

És important que us llegiu bé aquesta informació
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Presentació de la justificació (II)
Si el vostre centre va fer la sol·licitud PRESENCIALMENT

Reviseu que tingueu
tots els requisits
tècnics

A partir d’aquí us
demanarà que us
identifiqueu amb
el certificat digital

Molt important: Ha d’anar adreçada al departament d’Administració d’Ecologia Urbana
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Presentació de la justificació (II)
Preguntes més freqüents:
Com puc saber si he finalitzat el tràmit correctament?
El tràmit serà correcte quan l’aplicatiu us ho digui i us doni un nº de tràmit i/o nº de registre. És
important que guardeu aquest nº com a comprovant.

Què passa si no tenim certificat digital?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres. Podeu fer-ho per correu electrònic a: escolessostenibles@bcn.cat
o bé al tel. 93 2562599.

Perquè no em deixa pujar tots els documents a la instància genèrica?
Hi ha un límit de cinc documents annexos i una mida màxima de 5 Mb en total, comproveu si és aquest el
problema i si no ho és, truqueu al 010.

Contacte
Secretaria Escoles + Sostenibles
Sandra Manso (administrativa)
escolessostenibles@bcn.cat
Tel. 93 256 25 99
93 256 25 91

www.bcn.cat

Gràcies per la vostra col·laboració!
www.bcn.cat

