
Convocatòria general de subvencions 2020 

Informació al les persones sol·licitants 

Desembre ‘19 

Subvencions per a la realització 

d'activitats i serveis de districte i 

de ciutat per a l'any 2020 

 
TRÀMIT TELEMÀTIC 

1 



COMPTE: 

EL “DOCUMENT BÀSIC 1 – INSTÀNCIA” es genera de forma 
automàtica omplint el formulari web del procediment. 

El document que s’autogenera el podreu descarregar al final del 
procediment 



SÍ S’HA DE REDACTAR EL  

“DOCUMENT BÀSIC 2 – DESCRIPCIÓ BÀSICA DEL PROJECTE” 

Successivament el document word s’ha de convertir en pdf per a poder adjuntar-lo, 

quan sigui el moment, al procediment telemàtic  



Podeu entrar en el dispositiu 

telemàtic a partir d’aquest link: 

Subvencions Ajuntament Barcelona 

 obrint la pestanya... 

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


fent clic a “Tràmit” 



Inicieu el tràmit 



Escolliu la forma 

d’identificar-vos: 

Certificat Digital de 

la FNMT, IDCAT, 

IDCat Mòbil, Cl@ve 



Escolliu la forma 

d’identificar-vos: 

Certificat Digital de 

la FNMT, IDCAT, 

IDCat Mòbil, Cl@ve 



Si us identifiqueu amb 

Certificat Digital us ha 

de sortir una pestanya 

com aquesta amb el 

vostre CD   



Si ho feu amb 

idCAT Mòbil heu de 

posar el NIF del o la 

representant legal 

de l’entitat i el 

telèfon on el teniu 

instal·lat  



Rebreu, en el telèfon on 

teniu instal·lat l’idCAT 

Mòbil, una contrasenya 

que us deixarà entrar, un 

cop verificada, en el 

dispositiu de sol·licitud 



Un cop identificat, 

es pot seguir amb 

la “Sol·licitud de 

subvenció” 



COMPTE: 

 

Si presenteu aquesta 

sol·licitud en representació 

d’una entitat (persona 

jurídica) poseu “SI” 

 

...i, tot seguit, les dades de 

l’entitat que representeu 



...i, tot seguit, 

les dades de 

l’entitat que 

representeu: 

Assegureu-vos que tant el 

telèfon com l’adreça de correu 

siguin d'alguna persona que 

pugui contestar-nos (en cas fos 

necessari posar-se en contacte 

amb l’entitat). 



El domicili fiscal de l’entitat sol·licitant s’ha de 

confirmar amb un clic a “Cercar Carrer”. 

 

Us sortirà aquesta pestanya on heu de marcar 

el carrer i dir-li “Insertar” 



En aquesta nova 

pantalla heu 

d’aportar algunes 

dades bàsiques 

del projecte: 



SELECCIONEU EL 

PROGRAMA (lletra 

majúscula)   i ÀMBIT 

(lletra minúscula) 

CORRESPONENT AL 

PROJECTE QUE 

ESTEU PRESENTANT  







AQUÍ ÉS ON S’HA 

D’ADJUNTAR EL  

“DOCUMENT BÀSIC 

2 - DESCRIPCIÓ 

DEL PROJECTE” 

 

COMPTE: 

NOMÉS ACCEPTA 

EL DOCUMENT EN 

PDF 



https://docupub.com/pdfconvert/ 

AQUÍ ÉS ON S’HA D’ADJUNTAR EL  

“DOCUMENT BÀSIC 2 - DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE” 
 

COMPTE: 

NOMÉS ACCEPTA DOCUMENTS PDF 

En aquesta pàgina web podeu convertir el document word en pdf 

(Si tinguéssiu dificultat amb la conversió ens ho 

podeu enviar en word o ODT i us el tornem en pdf) 

https://docupub.com/pdfconvert/


AQUÍ ÉS ON S’HA DE 

CONFIRMAR 

COMPLIR AMB LES 

OBLIGACIONS 

TRIBUTÀRIES I 

VERIFICACIÓ DE 

DADES. 



COMPTE: MARQUEU LA CASELLA NOMÉS SI REALMENT VOLEU 

DENEGAR EL CONSENTIMENT DE L’ACCÉS DE L’AJUNTAMENT: 

Marcar la casella significa, doncs, denegar el consentiment per a què 

l’Ajuntament efectuï de forma telemàtica el control de deute amb Hisenda. 



 

AIXÍ QUE: SÍ VOLEU 

QUE L’AJUNTAMENT 

FACI ELS CONTROLS 

ADMINISTRATIUS 

AMB HISENDA DE 

FORMA TELEMÀTICA 

NO POSEU MARCA 

EN AQUEST PUNT!!! 

 

 

NOMÉS FEM CLIC A 

“CONTINUAR” 



LLEGIU 

ATENTAMENT 

ABANS DE 

CONFIRMAR 

QUE LA 

INFORMACIÓ 

ÉS CORRECTA 



S’ENVIEN LES 

DADES DE LA 

SOL·LICITUD 

DE SUBVENCIÓ 



US INFORMA QUE HEU 

ENVIAT CORRECTAMENT 

LA SOL·LICITUD. 

 

COMPTE: 

 

EL PROCEDIMENT 

FINALITZA NOMÉS 

QUAN HAUREU 

DESCARREGAT 

AQUEST 3 ARXIUS 



1 
És la 

sol·licitud 

amb nº i data 

de registre i nº 

de referència i 

algunes dades 

bàsiques del 

tràmit 



2 
 

És el “Document 

Bàsic 1” que s’ha 

generat de forma 

automàtica 



3 Aquest document 3 és per a confirmar el projecte 

que heu presentat/enviat (Document Bàsic 2)   



PROCEDIMENT PER A ADJUNTAR 

DOCUMENTS CORREGITS A UNA 

INSTÀNCIA JA PRESENTADA: 

 

COMPTE: Aquesta acció només es pot 

realitzar amb  

INTERNET EXPLORER     o  

MICROSOFT EDGE 



Obrim Internet 

Explorer o Microsoft 

Edge i anem a 

“Tràmit”  



Ens tornem a 

identificar 



COMPTE: Aquest cop 

entrem en l’espai 

“Annexió de 

documents...” 



Ens demana i hem de 

posar telèfon i correu 

electrònic 



I ens demana el “Número 

de referència del tràmit” 

abans de poder fer clic a 

continuar 

On trobo el“Número de referència del tràmit”? 



COMPTE: 

Hi ha un  

“Número de registre”  

 

 

 

 

i un  

“Número de referència del tràmit” 

En el Justificant de la Sol·licitud 



Un cop comprovem que 

les dades són correctes 

fem clic a “Continuar” 



Adjuntem els 

documents que se'ns 

ha demanat corregir 

(en PDF)... 

 

 

I seguim amb continuar 



Controleu haver 

adjuntat els documents 

correctes... 

 

...i, si tot va bé, envieu-

los i acabeu el 

procediment 

descarregant-vos els 

documents que s'ús 

indiqui com ja heu fet 

en la presentació 






