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Aquest tràmit serveix tant per entregar les esmenes demanades com per 

fer entrega dels documents de justificació de les subvencions rebudes. 



Si us han demanat una 

esmena, afegir algun 

document a una 

sol·licitud ja tramitada, o, 

al final de les fases de 

vida d’una subvenció, 

quan l’heu de justificar, 

haureu de seguir 

aquestes pautes del 

procediments: 

 

1 

Preparar la documentació requerida 
 

Fer l’entrega telemàtica dins del termini 

establert 

2 



En el cas que es 

requereixi 

modificar el 

document bàsic 1, 

hi ha una plantilla 

específica a la web 

de subvencions 

ESMENES: Preparar el document a entregar:  1 



En el cas que es 

requereixi 

modificar el 

document bàsic 2, 

no hi ha una 

plantilla específica 

Es farà la modificació del document bàsic 

2 original, en relació a les indicacions 

rebudes. El document es pot reanomenar 

per a diferenciar-ho de l’original. 
 

ESMENES: Preparar el document a entregar:  1 



 2 

… i, dins de Convocatòria,  

entreu a “Tràmit”  

Si és una esmena a la 

Convocatòria General 

de 2021,  dins de la 

pàgina, aneu a buscar la 

convocatòria que us 

correspon…  

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions 

Tramitar la documentació: 

      Web subvencions 
          Registre electrònic 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions


...si és la documentació 

de la Justificació de 

2020, entreu a la 

convocatòria 2020 i... 

…dins de Justificació,  

entreu a “Tràmit” 

 2 
Tramitar la documentació: 

      Web subvencions 
          Registre electrònic 



… com en tots els tràmits telemàtics, 

ens demanarà identificar-nos.   

Cal utilitzar el mateix certificat 

digital, o altre identificació digital,  

usada en el tràmit de sol·licitud, si no 

el tenim, no podem entregar per 

aquest canal (haurem de fer entrega al 

Registre Electrònic). 

 2 
Tramitar la documentació: 

      Web subvencions 
          Registre electrònic 



…un cop us heu identificat/des, 

entreu en el tràmit: “Annexió de 

documents a sol·licituds 

enregistrades” 

 2 
Tramitar la documentació: 

      Web subvencions 
          Registre electrònic 



Demanarà les dades de 

contacte i demana el “Número 

de referència del tràmit”, abans 

de poder fer clic a Continuar. 

On trobem el Número de referència del tràmit? 

Tramitar la documentació: 

      Web subvencions 
          Registre electrònic 

 2 



Quan vau realitzar la 

sol·licitud de subvenció, a 

l’acabar el tràmit, 

 

UN DELS TRES 

DOCUMENTS PER 

DESCARREGAR ERA EL 

JUSTIFICANT DE LA 

PRESENTACIÓ A 

REGISTRE DEL TRÀMIT. 

Tramitar la documentació: 

      Web subvencions 
          Registre electrònic 

 2 



Hi ha un  

Número de 

registre... 

 

 

...i un  

Número de 

referència del 

tràmit. 

COMPTE: aquest 

número és el que 

fareu servir en tots 

els tràmits següents 

d’aquesta sol·licitud. 

Tramitar la documentació: 

      Web subvencions 
          Registre electrònic 

 2 



Un cop entrats en el 

procediment, i revisat que 

les dades són les correctes, 

feu clic a Continuar. 

Tramitar la documentació: 

      Web subvencions 
          Registre electrònic 

 2 



Adjunteu els documents, 

abans d’avançar, en la fase de 

signatura del tràmit que 

acabeu de presentar. 

 

Teniu en compte que es poden 

entregar 3 documents en cada 

tràmit. Potser n’haureu de 

generar dos (i, en acabar, 

guardar el justificant de cada 

un dels tràmits fets). 

Tramitar la documentació: 

      Web subvencions 
          Registre electrònic 

 2 



Hi ha la possibilitat (per diferents motius relacionats amb el mitjà d’identificació 

digital utilitzat i/o el seu funcionament) que no sigui possible tornar a 

entrar en el tràmit específic a la web de subvencions. 

 

De moment s’està utilitzant, com a canal alternatiu, el tràmit 

d’instància genèrica del 

 

Registre Electrònic de l’Ajuntament de Barcelona 

 (l’OAC virtual). 

 

  

Tramitar la documentació: 
          Web subvencions 

       Registre electrònic 
 2 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic


EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 
Prèviament al tràmit: 
  -  Assegurar tenir identificació digital 

 -   Preparar ordinador per al procediment telemàtic 
 2 

En aquest cas, el procediment requereix descarregar i tenir instal·lada l’aplicació 

Nativa Signador de l’AOC. 

 

Aquesta aplicació, que actualment funciona amb Chrome, Edge  i Internet Explorer 

(en sistema Linux, amb Safari i Chrome), us permet signar la sol·licitud, just abans 

d’enviar la informació definitiva del tràmit en curs. 

L’aplicació funciona en els navegadors mencionats, tanmateix us demana tenir 

instal·lat el certificat digital tant en el sistema operatiu, com en Mozilla Firefox (no el 

càrrega de manera automàtica.   L’heu d’instal·lar des del mateix navegador). 

  

En el moment d’instal·lar l’aplicació, us aconsellem que desactiveu l’antivirus 
i/o que accepteu el risc, en el cas que el vostre sistema us informés del perill 
(si s’obre una finestra, accepteu la instal·lació). 

https://signador.aoc.cat/signador/installNativa
https://signador.aoc.cat/signador/installNativa
https://signador.aoc.cat/signador/installNativa
https://signador.aoc.cat/signador/installNativa


EL PROCEDIMENT CRONOLÒGICAMENT 

Prèviament al tràmit: 
  -  Assegurar tenir identificació digital 

 -   Preparar ordinador per al procediment telemàtic 
 2 

Baixeu i instal·leu 
l'aplicació.   Un cop 
acabat, realitzeu el 
test de funcionament. 
RECORDEU: 
Chrome, Edge o 
Explorer (Windows); 
Safari i Chrome 
(Linux). 



Tramitar la documentació: 
          Web subvencions 

       Registre electrònic 
 2 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic 

Un cop instal·lada la 
Nativa Signador, podeu 
començar el tràmit d’accés 
a la instància genèrica 
 



 2 
Tramitar la documentació: 
          Web subvencions 

       Registre electrònic 

És absolutament necessari 
que, dins del tràmit 
d’instància genèrica, 
identifiqueu molt bé 
l’assumpte de la 
comunicació i que 
n’indiqueu el destí a petició, 
després d’explicar-ne la 
raó a exposició de fets. 



 2 
Tramitar la documentació: 
          Web subvencions 

       Registre electrònic 

Assumpte:  

NOM de l’entitat, CIF, documents de justificació i codi de subvenció 20SXXX 

 

Exposició de fets i raons:  

S’entrega documentació de l’entitat XXXXX, amb CIF XXXXX i pel projecte “XXXXXXXX” presentat 

a la “Convocatòria General de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i ciutat 

per a l’any 2020” per aquest canal perquè 

•No disposem del certificat digital amb que es va fer l’entrega de la sol·licitud inicial 

•No disposem del número de tràmit inicial de la subvenció i no ens és possible accedir al tràmit a 

través del portal de tràmits 

Les nostres dades de contacte són: NOM, EMAIL, TELÈFON 

 

Petició: “Que doni per entregada la documentació annexada i es faci arribar al Departament de 

Recursos Interns del Districte de Nou Barris”.  

Mostra del text a incloure en una instància 



 2 
Tramitar la documentació: 
          Web subvencions 

       Registre electrònic 

A la pàgina següent podeu adjuntar documentació i, abans de l’enviament final, haureu de signar haver 

fet l’entrega. Caldrà descarregar-ne el justificant generat i fer-lo arribar a 

subvencionsnoubarris@bcn.cat,  econrado@ext.bcn.cat o a saversano@ext.bcn.cat 



Avís important 

Aquest material de suport, es deu al treball de 
constant revisió i actualització de les fases dels 
procediments telemàtics, de l’equip tècnic que, 
des de la tardor del 2017 s’ocupa del projecte 
“Nou Barris Digital”. 
El podeu difondre arreu del territori i utilitzar per 
crear nous materials informatius, sempre i quan 
en citeu la font. 



Avís important 

Aquesta presentació es únicament de caràcter 
divulgatiu.  Els procediments administratius i la 
normativa vigent pot  haver canviat o estat 
modificada per part de les autoritats  competents, 
per tant en el moment que correspongui  seria 
aconsellable corroborar si la normativa segueix  
vigent. 




