
 

 

 

Documentació que cal adjuntar per justificar la subvenció. 

 

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’actuació subvencionada, on 
s’indiquin les activitats dutes a terme i els resultats obtinguts. 

2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats executades, on consti: 

a. Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del creditor o 
creditora, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic 
mercantil, l’import, la data d’emissió i, si escau, la data de pagament (amb Excel 
normalitzat que consta en el formulari de justificació). 

b. Còpies digitalitzades de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el 
tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i, si escau, de la documentació 
acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagament en 
efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor o 
creditora. 
Es considera efectivament pagada la despesa a l'efecte de la seva consideració com a 
subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels 
creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests d'un efecte 
mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances. 

3. Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’actuació 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. Quan els justificants de les 
despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, s'ha d'indicar la quantia exacta o 
percentatge imputat a cadascuna, amb la identificació dels òrgans concedents. 

4. Una liquidació on s'indiquin i, si escau, es motivin les desviacions respecte al pressupost 
inicial. 

5. Còpia dels pressuposts que, en aplicació del que preveu l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, s’hagin sol·licitat a diferents proveïdors per a 
l’execució de l’actuació, amb els condicionants que estableix l’apartat 4 de l’article 15 del 
Reial decret 990/2021, de 16 de novembre. 

6. Una declaració responsable de la persona beneficiària, recollida en el formulari de 
justificació, amb el contingut següent: 

a. Que les còpies digitalitzades dels justificants de les despeses presentades i de la resta 
de documents reprodueixen exactament els documents originals en poder de la persona 
beneficiària. 

b. Que els justificants de despesa s'han imputat a les diferents fonts de finançament de 
manera que no se supera l'import unitari de cada justificant. 

c. Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada. 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idServei=TEL013JUST


 

 

d. Que es disposa d'un sistema de comptabilitat separada o que els justificants de despesa 
tenen assignat un codi comptable diferenciat que reculli adequadament totes les 
transaccions relacionades amb l'actuació subvencionada i que disposen dels llibres 
comptables, registres diligenciats i altres documents en els termes exigits per la 
legislació aplicable. 

7. Projecte tècnic subscrit per una persona titulada competent en matèria d'infraestructures 
comunes de telecomunicacions (ICT). 

8. Còpia del butlletí d'instal·lació emès per l'empresa instal·ladora habilitada que l'hagi 
efectuat. 

9. Còpia del protocol de proves que garanteixi el correcte funcionament de la instal·lació que 
s'ha dut a terme. 

10. Còpia del certificat de fi d'obra. 

11. Còpia de la certificació emesa per l'Administració que acrediti la presentació dels 
documents (en el cas de presentar aquest certificat relatiu a la còpia de la certificació 
atorgada, no serà necessària la presentació dels documents previstos en els apartats 7 a 
10). 

12. En el cas que hi hagi desinstal·lació i retirada d'equips, certificació de tractament de gestió 
de residus. 

13. Reportatge fotogràfic de les actuacions dutes a terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 


