T'ho posem fàcil
PER PRESENTAR LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS

JUSTIFICACIÓ

1

Prepareu el document de justificació.
El podeu descarregar al tràmit “Entitats: Subvencions”,
ubicat a l’apartat entitats de https://seu.mataro.cat

2

Cliqueu el tràmit: Entitats: Subvencions

3

Premeu la icona de color verd i a continuació cliqueu

4

"Descarregar formulari de justificació" Quan s'hagi
descarregat el document deseu-lo al vostre
dispositiu.

Empleneu-lo i deseu els canvis. IMPORTANT: É s e l document que
haureu d'adjuntar quan feu el tràmit.

5

Un cop tingueu el document complimentat accediu a la Carpeta ciutadana.

6

El representant de l’entitat s’ha d’identificar a la Seu. Si no teniu el
certificat de representant d’en tat, ue e et la
brica Nacional de
Moneda i i bre, feu el tr mit amb el certificat personal del president o
presidenta de l’entitat.
Si el president/a no disposa de certificat digital us facilitem l'enllaç del
manual per a poder obtenir l'idCat Mòbil clicant aquí.

Cliqueu aquí si disposeu d'altres certificats
digitals que no siguin l'idCat Mòbil.

7

Si has accedit amb l'idCat Mòbil us apareixerà aquesta finestra, haureu
de posar el codi que rebreu per SMS. Cliqueu "Verifica".

8

Un cop identificats, us apareixeran els expedients que consten a nom del
representant de l’entitat. Seleccioneu el que correspongui a la sol·licitud
de subvenció i en entrar a l’expedient cliqueu al botó “JUS I ICACIÓ”.

9

Incorporeu la memòria justificativa (en PDF), així com la documentació
econòmica requerida en cas de superar els 3.000 euros.

10

Al pas següent ja podeu fer “Signar i presentar”

11

Poseu el mòbil i cliqueu SMS.

Si heu tramitat amb un altre certificat
digital heu de clicar aquí i seleccionar-lo.

12

Si heu tramitat amb l'idCat Mòbil, haureu de posar el codi que rebreu
per SMS a la finestra que se us obrirà i haureu d'esperar una estona
mentre es signa i envia la sol·licitud.

Durant aquest procés no sortiu de la pàgina ni la tanqueu, pot trigar uns
minuts. Si hi ha una incidència i no us deixa signar, torneu a repetir des del
pas 10 "signar i presentar". Si és necessari torneu a accedir a la Carpeta
ciutadana.

13

Quan la sol·licitud s'hagi enviat correctament us apareixerà aquesta
pàgina. Aquí us podreu descarregar el rebut, la documentació que heu
adjuntat i la sol·licitud telemàtica. Per últim, cliqueu "Finalitzar".

HEU DE SABER QUE...
Si aneu a "La meva Carpeta" dins la "Carpeta Ciutadana", podreu veure el
tràmit que acabeu de fer. Si el cliqueu, anireu a la següent pàgina on podreu
descarregar-vos, si no ho heu fet abans, el rebut del registre i còpia de la
documentació presentada.
També hi trobareu altres opcions, com el desistiment/renúncia, al·legacions o
la incorporació de documentació si se us requereix en algun moment.

Quan hi hagi un canvi en el vostre expedient, l'Ajuntament us ho farà saber a
través del correu electrònic. També rebreu avisos per accedir a les possibles
notificacions electròniques relacionades. A continuació teniu l'enllaç de com
obrir les notificacions. Cliqueu aquí.

Necessiteu més ajuda?
A la Seu Electrònica, a l’apartat Sobre la Seu, trobareu
addicionals.

aterials d’ajuda

Utilitzeu el correu seu@ajmataro.cat per contactar-nos

MOLTES GRÀCIES!

