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Manual, per a ens locals, per omplir l’excel del compte justificatiu per fomentar la 
identificació i l'esterilització dels animals de companyia per a l’any 2021 
 
A l’apartat de documentació trobareu l’excel normalitzat, que us heu de baixar, i que 
correspon al compte justificatiu, on s’han d’introduir les dades de la relació classificada de les 
despeses i nòmines per conceptes  (aquest document substitueix el formulari de justificació 
que vau presentar a la convocatòria de l’any 2019).  
 
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. 
 
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 l’espera de que surti publicada la convocatòria, podeu anar preparant la documentació que 
consta a l’apartat de documentació en el tràmit de la subvenció. 
 
L’excel normalitzat del compte justificatiu no ha d’anar signat i s’ha d’annexar en la pàgina 5 
del formulari de sol·licitud i justificació, que estarà accessible l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al DOGC i fins que s’acabi el termini de presentació de sol·licituds. 
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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. 
 
 

 
 
 
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.  
 
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). 
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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. 
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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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L’excel normalitzat del compte justificatiu no ha d’anar signat i s’ha d’annexar en la pàgina 5 
del formulari de sol·licitud i justificació, que estarà accessible l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al DOGC i fins que s’acabi el termini de presentació de sol·licituds. 
 



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

 

 


