
7è PREMI  
JOVE DE CÒMIC

SANT MARTÍ

PER LA PREVENCIÓ  
I ERRADICACIÓDE LA 

VIOLÈNCIA MASCLISTA



Si has decidit participar en  la 7a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí  i contribuir a erradicar 
la violència masclista amb la teva creació, aquí trobaràs pas per pas el procediment per 
presentar la teva obra al concurs.

També pots consultar tota la informació referent a la convocatòria a la pàgina web del Premi 
Jove de Còmic Sant Martí.

Recorda que el termini de presentació d’obres finalitza l’11 d’abril del 2022. 

Documentació necessària per presentar les obres a concurs:

1. Instància de participació: Has de descarregar i complimentar amb les teves 
dades la instància que trobaràs al següent enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/
santmarti/sites/default/files/documents/inscripcio_premi_comic_2021_-_catala.pdf

2. Autorització legal: Les persones que es presenten a la categoria B (menors de 16 
anys) hauran de presentar, juntament amb la instància, una autorització del pare, mare, 
tutor o tutora legal per participar en el concurs.

3. Fotocòpia del DNI, NIE, o permís de residència de l’autor o autora de l’obra i el de 
la persona que autoritza en el cas de les persones menors d’edat.

4. La teva obra en format digital: en format d’imatge .jpg o .tiff, amb resolució 
recomanada de 300 DPI i un pes màxim de 4 MB, amb títol, sense firma i sense el nom 
de l’autor o autora. 

Modalitats i passos per a la presentació d’obres: 
Hi ha dues vies per a la presentació de les obres

• Entrega presencial:

A les oficines de l’OAC: Cal entregar aquesta documentació juntament amb l’obra en format 
digital a qualsevol oficina d’atenció ciutadana de la ciutat de Barcelona. Pots demanar cita 
prèvia en aquest enllaç. 

Les obres s’han d’entregar dins un sobre tancat en suport memòria USB, en format d’imatge 
.jpg o .tiff, amb resolució recomanada de 300 DPI i un pes màxim de 4 MB, amb títol, sense firma 
i sense el nom de l’autor o autora. L’organització no accepta els originals en paper de les obres.

Guia per a la presentació d’obres al 
Premi Jove de Còmic Sant Martí ´

https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/informacio-administrativa/premi-jove-de-comic-sant-marti/bases-del-premi
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/informacio-administrativa/premi-jove-de-comic-sant-marti/bases-del-premi
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/documents/inscripcio_premi_comic_2021_-_catala.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/documents/inscripcio_premi_comic_2021_-_catala.pdf
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20100001515


• Entrega telemàtica:

L’entrega s’ha de realitzar a través de l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona. Per fer-
ho és imprescindible tenir certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve PIN.

A continuació indiquem pas per pas com presentar les obres a concurs 
telemàticament : 1. Accedeix a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona i clica “Iniciar 
el tràmit”

2. Tria el tipus d’identificació que vols fer servir per accedir al formulari de participació.

• IDCAT mòbil: Si tens més de 16 anys pots fer-ho amb l’eina IDCAT (Si no la tens activada, 
pots donar-te d’alta al moment a https://idcatmobil.seu.cat/ ). Si ets menor de 16 anys, 
pots accedir amb les dades d’una persona adulta que es doni d’alta.
• DNI electrònic o certificat digital. Si els tens instal·lats al teu navegador, et donarà 
accés automàticament al formulari d’inscripció.
• Cl@ve PIN. Per poder fer servir aquesta acreditació has de donar-te d’alta a https://
clave.gob.es

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001488
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001488
https://idcatmobil.seu.cat/
https://clave.gob.es/
https://clave.gob.es/


3. Omple el formulari d’inscripció

Per a qualsevol de les diverses vies d’identificació, s’obrirà el mateix formulari d’inscripció. 
Per complimentar-lo segueix els següents passos:

   
Pas 1: Empleneu el formulari.
Omple les dades personals que et demana el formulari. Algunes ja apareixen 
complimentades en funció de la identificació electrònica que s’utilitzi.

A l’apartat “tramitació”, selecciona “Sol·licitud Premi Jove de Còmic Sant Martí”:



A l’apartat “Exposició de fets i raons” pots escriure:

A l’apartat “Petició” pots escriure:

Pas 2: Adjunteu els arxius o fitxers necessaris per a la tramitació.

Per fer-ho cal que cliqueu a “Examinar” i seleccioneu un per un els arxius a adjuntar. 
Després de cada selecció heu de clicar a “Adjuntar” perquè el document quedi adjuntat 
al formulari.

Els arxius a adjuntar que prèviament haureu de tenir al vostre ordinador són els següents:

• Instància de participació prèviament omplerta i guardada l’ordinador.

• Fotocòpia del DNI, NIE, o permís de residència de l’autor o autora de l’obra.

• Si ets menor, el document d’autorització per part de l’adult que actua com a 

representant legal.

• L’obra en format digital: en format d’imatge .jpg o .tiff, amb resolució recomanada 

de 300 DPI i un pes màxim de 4 MB, amb títol, sense firma i sense el nom de l’autor 

o autora.



Un cop hagis adjuntat tots els documents, prem “Continuar”

Pas 3: Confirmeu-ne les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre 
telemàtic. 

Comprova que les dades que has introduït són correctes i prem “Enviar”. Si vols modificar 
alguna informació pots retrocedir clicant “Modifica les dades”. Espera que l’aplicació 
enviï la sol·licitud, pot trigar uns minuts. A continuació podràs signar el formulari clicant 
a “Inicia signatura”



Prem “sms” o “certificat digital” per realitzar la signatura de forma electrònica i segueix 
els passos d’autenticació.

Per últim, apareixerà el missatge conforme s’ha emplenat correctament la sol·licitud. 
Recorda descarregar i guardar el justificant de la sol·licitud perquè el tràmit 
finalitzi correctament.

Gràcies per participar en el Premi Jove de còmic Sant 
Martí i contribuir amb la teva obra a crear un món lliure 

d’estereotips i violències masclistes!
´




