
PRESENTACIÓ DE SOL· LICITUDS

Quin termini?
Disposareu de 15 dies hàbils (de dilluns a dissabte) per a presentar els vostres projectes.

Com?
 ● Només haureu de presentar en el moment de la sol·licitud:

* El formulari de sol·licitud de subvenció. Ha d’estar signat per la persona que actua com a representant i que està indicada en el 
punt 3 de l’esmentada sol·licitud.

* La descripció del projecte. Ha d’estar signat per la persona que actua com a representant i que està indicada en el punt 3 de l’es-
mentada sol· licitud.

 ● La documentació s’haurà de presentar sense grapar ni enquadernar.
 ● No serà admesa cap instància de sol·licitud de subvencions que no s’acompanyi de la descripció del projecte d’acord amb el corresponent 

formulari. Cal portar una única còpia per a l’administració.

On?
 ● Es podrà presentar:

* Presencialment als punts de registre indicats a les bases o
* Per internet, a través del Portal de Tràmits a www.bcn.cat si disposeu de signatura electrònica.

Altres
 ● La convocatòria podrà establir imports màxims a sol·licitar per modalitat i/o àmbit territorial en alguns casos.
 ● Us recomanem que introduïu el vostre telèfon mòbil al formulari de sol·licitud per facilitar-nos el vostre contacte via sms, així com la vostra 

adreça de correu electrònic correctament.

PROCÉS D’ATORGAMENT

Hi haurà dues fases:

1. Atorgament provisional
a. S’informarà l’atorgament o denegació de la subvenció a través d’una única publicació al BOP.
b. En la mateixa publicació s’informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en els 10 dies hàbils establerts.
c. Tanmateix, és en aquest període, si s’escau, quan podreu formular al·legacions a aquest atorgament.
d. Heu de consultar la publicació directament al Butlletí Oficial de la Província (BOP) o a través de la web municipal www.bcn.cat (Ajun- 

tament > Informació administrativa > Subvencions). Us facilitarem la informació de la publicació via correu electrònic i avisos de sms 
als mòbils (si l’heu facilitat al formulari de sol·licitud).

ALERTA! És imprescindible per tenir dret a la subvenció que presenteu la documentació administrativa requerida en aquest 
anunci d’atorgament provisional.

2. Atorgament definitiu
a. Un cop acomplerts els requisits, es publicarà pel mateix procediment que l’atorgament provisional la llista de subvencions atorgades 

definitivament.
b. Per consultar-la, disposareu dels mateixos canals assenyalats a la fase anterior. Us recomanem que introduïu el vostre telèfon mòbil 

al formulari de sol·licitud per facilitar-nos el vostre contacte via sms.

Per a qualsevol dubte o ampliació d’informació us podeu adreçar:

 ● A Torre Jussana, al telèfon 93 256 41 18, o bé a l’adreça de correu electrònic tjussana@bcn.cat.

Nota informativa


