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Manual, per a ens locals, per omplir el formulari de sol·licitud i justificació de les 
subvencions i l’excel del compte justificatiu per fomentar la identificació i l'esterilització 
dels animals de companyia per a l’any 2021 

 
 
Enguany per demanar les subvencions per fomentar la identificació i l’esterilització dels 
animals de companyia només cal omplir un únic formulari que inclou les dades de sol·licitud 
de la subvenció. 
 
Les dades de justificació s’omplen en un document en excel, del qual hi ha un model 
normalitzat, que el comentarem més endavant. 
 
A la primera plana del formulari s’han d’omplir les dades d’identificació de la persona jurídica 
sol·licitant. 
 

 

 
 
 
 
Al final de la plana hi ha una pregunta relacionada amb la persona de contacte. Si voleu que 
la persona sol·licitant sigui la persona de contacte, deixeu-ho tal com està. 
 
En canvi, si voleu que s’informi a una persona diferent de qui ha omplert les dades 
d’identificació, marqueu amb un sí la primera pregunta. Veureu que s’obra un desplegable 
que heu d’omplir, que veureu a la plana següent de la guia. 
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A la segona plana del formulari, els ens locals heu de deixar en blanc l’apartat de dades 
d’associacions i fundacions. Si que heu d’omplir les dades relacionades amb l’IVA, en cas que 
es pugui deduir, cal especificar quin és el percentatge. 
 

 
 
 
El Registre electrònic de Representació, REPRESENTA, només és per associacions i 
fundacions, així que deixeu-ho en blanc.  
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A l’apartat d’identificació i esterilització dels animals de companyia 2021, a la fletxa blava de 
línia de subvenció podeu escollir en el desplegable entre actuacions d’identificació i 
esterilització d’animals de companyia, i contractació de professionals veterinaris col·legiats. 
La primera opció, la poden seleccionar qualsevol ens local independentment del nombre 
d’habitants del seu municipi. La segona opció, només la poden sol·licitar els ens locals de 
municipis de menys de 10.000 habitants i és per a la realització d'actuacions d'inspecció i 
vigilància, assessorament tècnic i suport relatives a animals de companyia o al control de 
nuclis zoològics. 
 
En aquest mateix apartat, a la fletxa verda d’acció subvencionable, si a l’apartat anterior heu 
triat actuacions d’identificació i esterilització d’animals de companyia, ara heu de seleccionar 
en el desplegable si l’acció és de campanyes, de gats de colònia controlada o d’animals de 
centre d’acollida. On assenyala la fletxa groga, posar el títol de l’activitat duta a terme. 
 
Un cop assenyalat el tipus d’acció subvencionable, s’obre un desplegable on s’han d’introduir 
el nombre d’animals esterilitzats segons el tipus i el sexe, el nombre de microxips posats i el 
nombre de lectors de microxips comprats. A més del nombre d’unitats de cada subapartat, 
també cal fer-hi constar el preu unitari corresponent que s’han pagat en les factures de que 
disposa l’ens local. 
 
En l’exemple d’aquesta plana hem triat una acció de centre d’acollida, si triem una de 
campanyes el desplegat que apareix té la mateixa estructura. A la pàgina següent hi ha l’acció 
de gats de colònia controlada, que només inclou dades de gats, gates, microxips i lectors de 
microxips. 
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Si a línia de subvenció heu seleccionat contractació de professionals veterinaris col·legiats, a 
acció subvencionable només podeu triar contractació de professionals veterinaris i haureu 
d’afegir el pressupost de despeses i l’import sol·licitat. 
 
El màxim d’accions subvencionables que es poden introduir i per les quals es pot demanar  
subvenció són 4 en total, una per cada tipus d’identificació i esterilització d’animals de 
companyia (campanyes, gats de colònia controlada i animals de centre d’acollida), és a dir, 3 i 
1 per contractació de professionals veterinaris col·legiats. Un cop s’han omplert totes les dades 
de la primera acció, cal prémer el botó d’afegir per poder omplir la segona i un cop plena 
aquesta tornem a afegir, apareix la tercera acció i quan afegim apareix la quarta i última acció. 
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A la pàgina 4, heu de fer constar si heu rebut o demanat altres ajuts per la mateixa finalitat i  
les dades bancàries. 

 
A la pàgina 5, consta la documentació que s’ha d’annexar, els documents que estan marcats 
en vermell són obligatoris per a tots els ens locals, la resta de documents cal presentar-los 
depenent de l’acció subvencionable que es dugui a terme.  
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D’aquests documents que heu d’annexar, cal que vagin signats electrònicament els següents: 
- un certificat del/de la secretari/ària o del/de la interventor/a on consti la decisió de l'òrgan 
competent de l'ens local de sol·licitar la subvenció. 
- Per a les actuacions de contractació de professionals veterinaris externs col·legiats per a la 
realització d’actuacions d’inspecció, assessorament tècnic i suport relatives a animals de 
companyia o al control de nuclis zoològics en municipis de menys de 10.000 habitants que no 
disposin de personal veterinari propi, un document, signat pel/per la secretari/ària o 
l’interventor/a, que indiqui, com a mínim, els noms i els números de col·legiat dels professionals 
veterinaris contractats, les actuacions dutes a terme per cadascun, el lloc de l’actuació 
(incloent-hi l’adreça i el municipi) i l’import final abonat a cada professional. 
 
Us expliquem amb més detall el penúltim document d’aquesta llista perquè és el més complex 
d’omplir, està marcat amb una fletxa verda clara, és la relació classificada de les despeses i 
nòmines per conceptes, que heu d’omplir en el model d’excel normalitzat que us posem en 
aquesta guia (aquest document substitueix el formulari de justificació que vau presentar a la 
convocatòria de l’any 2019 i el model el trobareu a l’apartat de documentació quan tramiteu la 
sol·licitud).  
 
A la primera plana de l’Excel trobareu les instruccions que heu de seguir per omplir la segona 
pàgina, que és on heu d’introduir les dades. 
 
Recordeu que cal omplir un excel per cadascuna de les accions que feu i que no podeu 
modificar el nombre de columnes, ni les seves amplades respectives perquè sinó no es pujaria 
de forma automàtica al tramitador dels ajuts. Aquest document no ha d’anar signat. 
 
Per cada factura o justificant d’una acció, s’ha d’emplenar una línia de l’excel i omplir totes les 
columnes. No es poden deixar files en blanc a l’excel entre factures o justificants. 
 
No es poden modificar el format i camps de l’excel, ja que qualsevol modificació pot provocar 
que no es pugui fer la presentació telemàtica dels justificants. 
 
A la columna A, on consta el tipus de despesa, només es pot triar directa. 
 
A la columna B, teniu un desplegable on podeu triar entre 3 opcions de despeses: servei 
professional extern, despesa de personal propi i subministrament pel lector de microxips. 
 
A la columna C s’ha de posar el número de factura tant per servei professional extern com per 
subministrament de lector de microxip. Mentre que per despesa de personal propi, cal posar-
ho de la manera que s’especifica a les instruccions i en el comentari de la mateixa columna. 
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A la columna D, s’ha de posar la data d’emissió del justificant per factures de servei 
professional extern i de subministrament (lector de microxip) i per personal propi indicar la data 
en que es fa l’acció. 
 
A la columna E, s’ha de fer constar la data en que es fa el pagament.  
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A la columna F, cal posar el nom del creditor o del titular de la nòmina. 
 
A la columna G, cal posar el NIF del creditor o del titular de la nòmina. 
 
A la columna H, s’ha de descriure breument la despesa o el document de valor probatori. Per 
cada factura d’identificació i esterilització d’animals de companyia, s’hi ha de fer constar el 
número d’animals identificats i per tipologia i per sexe els animals esterilitzats, el nombre de 
lectors de microxip i per cada nòmina fer constar si es tracta del més sencer o quants dies o 
hores s’ha treballat (màxim 255 caràcters). 
 
A la columna I, cal fer-hi constar l’import total justificat. Quan es tracta de justificants de 
despeses de serveis professionals i subministraments l’import total de la factura o rebut, sense 
IVA. En el cas de despeses de personal l’import brut de la nòmina, és a dir, la suma del sou, 
la SS, l’IRPF del treballador i quota empresarial. 
 
   

 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Acció Climàtica, 
 Alimentació i Agenda Rural  

9 
 

 
 
 
 
 
A la columna J, s’ha de fer constar l'impost de l’IVA, en el cas que es disposi, per conceptes 
de serveis professionals i subministraments. 
 
A la columna K, s’ha d’indicar l’import imputat a l’acció, és a dir, el que cal justificar. Per 
exemple, en una factura A aquest import podria incloure alguna esterilització d’un animal de 
companyia que superi l’import unitari màxim. 
 
A la columna L, s’ha d’incloure l’import que es pot atorgar a la subvenció. Seguint l’exemple 
anterior de la factura A, aquí l’import que s’indicaria seria l’import unitari màxim, la part que 
superés aquest import, es restaria. 
 
A la columna M, s’ha de fer constar l’import que ha estat subvencionat per un altra institució o 
òrgan concedent. Cal tenir present que en cap cas, l’import sol·licitat més l’import subvencionat 
per una altra institució, no pot superar l’import total de l’acció. 
 
A la columna N, s’ha d’indicar el nom de la institució o òrgan concedent que també ha 
subvencionat aquesta acció. 
 
A la columna O, s’ha d’especificar els preus unitaris aplicats a la factura tant per identificació 
amb microxip, com adquisició de lectors de microxips i per esterilització de les diferents 
tipologies d’animals i sexe. En el cas que en una mateixa factura hi hagués 2 imports unitaris 
diferents, caldria concretar quants animals hi ha de cada tipus. 
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A la pàgina 6 i 7 del formulari de sol·licitud consten totes les declaracions que com a ens local 
heu de complir. N’hi ha algunes que les heu de marcar o omplir i de la resta, heu de triar del 
desplegable la que fa referència a ens locals, que correspon a la que us hem assenyalat en 
aquesta guia. 
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A la  pàgina 8 consta la protecció de dades, a les quals s’ha d’acceptar les condicions i signar 
electrònicament el formulari. Recordeu-vos de validar-lo abans d’enviar-lo. 
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