1. Emplenar el formulari d’ACCIÓ (en endavant annex específic de justificació) – guardar el pdf
resultant.
2. Emplenar la memòria tècnica
3. Preparar tota la documentació necessària per tal de poder acreditar la justificació segons
estableixin les bases reguladores i la resolució d’atorgament (factures, nòmines, justificants
de pagament, informe auditoria...) en format digital. Un cop preparada la documentació,
comprimir en un o diversos arxius *. ZIP (pes màxim de 100MB)
4. Descarregar el formulari de justificació genèric. Es recomana descarregar el formulari sense
identificació digital.
5. En l’apartat Documentació annexa del formulari de justificació genèric, adjuntar l’annex
específic de justificació així com les declaracions o documentació sol·licitada.

6. Una vegada emplenat validar i signar telemàticament
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7. Guardar el document i prémer Tràmit en línia o anar al link anterior

8. Al pas 3, seleccionar el document “Formulari de justificació genèric” que hem emplenat i
signat i fer Envia

9. Si s’ha enviat correctament, apareix el codi de tràmit, el número de registre i data de registre.
Es recomana descarregar l’acusament de rebuda que conté aquesta informació.
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10. Seguidament adjuntar la memòria tècnica i la resta de documents. Clicar sobre el nom dels
document i adjuntar. En el cas que no surti aquesta opció, passar al pas 12.
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11. El canal electrònic per a la presentació de la resta de documentació restarà obert un període
de 24 hores a comptar des de l’hora de registre del formulari de justificació genèric

10. Per a cada document adjuntat, s’obté un número de registre que es pot descarregar. Per tal

de continuar adjuntant la resta de documents si s’escau, fer “Torna”

11. En el cas que es tanqui la pantalla que apareix al punt 9, la documentació també es pot

adjuntar des de la carpeta del ciutadà.
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Per
fer-ho
cal
anar
a
la
web
del
Canal
empresa
(https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/ce/tramit/queproCE.do?reqCode=list&setlocale=ca_ES), consignar l’identificador (ID) que s’ha obtingut al presentar el formulari de
justificació genèric, seleccionar la sol·licitud prenent sobre el nom de l’assumpte i consignar
el DNI del representant legal

Una vegada dins de la carpeta anar a documents enviat o requerits.

Adjuntar la documentació fent “Accedeix” sobre del document a adjuntar.
Aquesta pantalla mostra el nom del document, data límit per presentar, l’estat i l’opció
“Accedeix” permet adjuntar el document.
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Si en el procés d’avaluació administrativa és necessari reclamar documentació, també
s’accedirà a aquest apartat per tal de poder adjuntar la informació reclamada.
Una vegada fer accedeix, s’ha de cercar el document i enviar com ja s’ha descrit als apartats
anteriors.
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