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INFORMACIÓ BÀSICA
QUÈ VEUREM EN AQUESTA PRESENTACIÓ?
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Requisits i condicions

Procés i
documentació
addicional

Tramitació
electònica
2

CARACTERÍSTIQUES DE LA
CONVOCATÒRIA
CONVOCATÒRIA 2021-2022:
• Import de la convocatòria: 200.000€
• Període d’execució de les obres: 1 d’abril 2021 – 31 de maig 2022
• Es pot subvencionar el 50% del cost del projecte i excepcionalment el 80%
si el projecte té una puntuació igual o superior a 8 punts i està justificat
• Quantia màxima de la subvenció per sol·licitant: 40.000€
• Una sol·licitud amb tota la documentació per cada projecte d’arranjament o
adequació de local
• Sistema de presentació de sol·licituds: a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament (www.bcn.cat/tramits) amb certificat digital

REQUISITS I CONDICIONS
CARACTERÍSTIQUES DELS BENEFICIARIS:
1) Entitats religioses inscrites al Registre d’Entitats Religioses i, en cas que
no procedeixi aquesta inscripció, les que disposin d’autorització de l’autoritat
eclesiàstica o religiosa competent, reconeguda jurídicament.
2) Associacions i/o entitats amb personalitat jurídica pròpia vinculades a les
diferents confessions religioses que tinguin com a objecte la realització d’actes
de culte i que així ho indiqui en els seus estatuts.
3) Associacions i/o entitats amb personalitat jurídica pròpia vinculades a les
diferents confessions religioses i que aquesta activitat es demostri mitjançant la
memòria d’activitats de l’any anterior i d’una declaració responsable per
part de la persona representant de l’entitat.

REQUISITS I CONDICIONS
PROJECTES SUBVENCIONABLES:
• Obres menors incloses en l’article 3.3, 3.4, 3.5 de l’ordenança reguladora
dels procediments d’intervenció municipal en obres, conforme a la
normativa sobre centres de culte Llei 16/2009, del 22 de juliol, Decret
94/2010, de 20 de juliol
• Centre de culte ubicats en el terme municipal de Barcelona.
Exclosos:
- Llocs de culte ubicats en centres hospitalaris, assistencials, educatius,
cementiris, tanatoris i centres penitenciaris.
- Llocs de culte o locals de propietat municipal o d’altres administracions.
- Llocs de culte ubicats en parceles d’us provisional

• Estar al corrent amb l’Ajuntament de Barcelona en relació a:
- Justificacions d’antigues subvencions
- Obligacions tributàries

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
QUAN?

del

21
MAIG

al

18
JUNY

No deixar-lo per
l'últim moment!!!!!!!!

ON?

a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament (www.bcn.cat/tramits) amb
certificat digital

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Podeu accedir als documents i tota la Informació sobre la Convocatòria al web de
l’Ajuntament de Barcelona
Informació Administrativa
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

INICI DEL
TRAMIT

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
QUÈ?

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (1):

 Instància de sol·licitud (model establert)
 Projecte (model establert)
 Pressupost (model establert) :
PROJECTE PROPI

 Model establert

CONTRACTACIÓ*

 Pressupost de l’empresa

 Documentació gràfica de l’estat del local

* Veure condicions a la convocatòria

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (2): una de les 3 possibilitats
PROPIETAT

QUÈ?

LLOGUER

CESSIÓ

 Títol de propietat
 Compromís de manteniment del centre de
culte per 5 anys (model establert)
 Contracte de lloguer o compromís de
pròrroga per 5 anys
 Autorització del propietari per la realització
de les obres (model establert)
 Document de cessió per 5 anys
 Compromís de manteniment com a centre de
culte
 Autorització del propietari per la realització
de les obres (model establert)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (3):

REGISTRE
AL RER

QUÈ?

 Inscripció al Registre d’Entitats Religioses
del Ministeri de Justícia

OPCIÓ 1:

SENSE
REGISTRAR

 Estatuts (on consti la realització d’actes de culte)
OPCIÓ 2:

 Declaració responsable del representant
(indicant la realització d’actes de culte)

 Memòria de l’any 2020

(on consti aquesta activitat)

DOCUMENTACIÓ
CODI:

. Carpeta de destí

A TENIR EN
COMPTE...
Sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Barcelona
per l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona, destinats a
CENTRES DE CULTE D’ENTITATS RELIGIOSES , per a l’any 2021-2022

INSTÀNCIA:

1. Dades sol·licitant
Nom de l’entitat
NIF:
Adreça (carrer, número, pis i porta):

C.P

Barri:

Districte:

Municipi:

Província:

Telèfon mòbil o fixe:

Cor Correu electrònic:

Web:

2. Dades bàsiques del projecte
Denominació:

Les factures han d’estar
entre aquestes dates

Lloc de realització:

Barri:

Data d’inici del projecte:

Data final del projecte:

Despesa total
del projecte

€

Import total
sol·licitat

En cap cas es subvencionarà l’IVA susceptible de recuperació o compensació

€

DOCUMENTACIÓ
3. Declaració responsable del President/a de l’entitat o persona que ostenti la representació del
sol·licitant
Nom i cognoms:
NIF:

Càrrec que ocupa a l’entitat:

De conformitat amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD), els in formem que les dades de caràcter personal
facilitades, seran incorporades en fitxers automatitzats de titularitat municipal, amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. Podran exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a la Gerència de Recursos, Pl. Sant Miquel, 4. 08002-Barcelona.
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis a la Societat de la Informació 31/2002 d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp telèfon mòbil o fixe i correu
electrònic ens autoritzeu a emprar aquests mitjans amb l’objectiu de comunicar-vos aspectes sobre la vostra sol·licitud de subvenció.

INSTÀNCIA:

La persona que signa DECLARA:










En cas de persona jurídica, que ostenta el càrrec de President/a entre les funcions del qual hi figura la de sol·licitar subvencions. En
cas de no ser el President/a, la persona que signa disposa de poders o autorització atorgat al seu favor que el faculta per a la
presentació d’aquesta sol·licitud.
Que l’entitat no ha rebut subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per l’arranjament i adequació del centre en anteriors
convocatòries
Que l’entitat ha rebut subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per l’arranjament i adequació del centre en les convocatòries
2015-2016
2017-2018
2019-2021
Que es compromet, en qualsevol dels casos, a aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems en la forma i termini en què
sigui requerida a l’efecte per l’òrgan gestor.
Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que l'acompanyen, són certes.
Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l'Ajuntament i tots els requisits exigits
a les bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes subvencions.
Que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Que compleix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en els termes en que
li sigui aplicable.
Que comunicarà a l'Ajuntament de Barcelona i de la forma i en el moment que es determini, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de
direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

DOCUMENTACIÓ
INSTÀNCIA:
MILLOR NO
MARCAR
LA CASELLA
si es marca
s'alenteix tot
el
procediment
perquè no
s'autoritza
l’Ajuntament
a fer les
consultes via
interna





Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat
practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes.
Que compleix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT, la Seguretat Social i amb Hisenda Municipal en
el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar.
La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització a l'Ajuntament de Barcelona perquè pugui obtenir l'acreditació d'estar al corrent del compliment de les obligacions
amb l'AEAT, la TGSS i l’Hisenda Municipal així com la verificació de la identitat del representant legal amb la DGP, a través de certificats telemàtics.
En el cas que el sol·licitant vulgui denegar el consentiment de l'accés de l'Ajuntament de Barcelona als esmentats certificats telemàtics, haurà de marcar la següent
casella:
(Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.) En aquest supòsit,
els beneficiaris hauran de presentar els certificats corresponents durant el període de 10 dies hàbils des de la notificació de la resolució provisional de la concessió de la
subvenció.



Que la quantia de les subvencions municipals, conjuntament amb altres fonts de finançament específiques per aquest projecte no
supera el cost total del projecte.

 Que en cas que la documentació administrativa (NIF, Estatuts registrats, NIF persona que signa aquesta declaració) i/o acreditativa
del compliment d’aquesta declaració no consti en poder de l'Ajuntament de Barcelona o de les seves entitats municipals, el
sol•licitant de la subvenció disposa d’ella i la presentarà en el cas de concessió de la subvenció en el termini de 10 dies hàbils des de
la publicació de l'atorgament provisional.
 Que el document original de certificat de dades bancàries ja ha estat presentat a l'Ajuntament de Barcelona, i en cas de no s er així o
que se n'hagin modificat les dades s'adjuntarà a la present sol·licitud.
 Igualment, la presentació de la sol·licitud implica la inscripció de l’Entitat al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes. Conforme a
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, les dades personals seran incorporad es
al fitxer titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionat pel Departament d'Associacionisme i Iniciativa ciutadana- Direcció de
Serveis d'Acció Comunitària. Els drets d'accés, rectificació i cancel·lació s’exerciran mitjançant comunicació escrita presentada en un
registre municipal i adreçada al Departament d'Associacionisme i Iniciativa ciutadana- Direcció de Serveis d'Acció Comunitària,
Plaça Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en el títol Tutela de drets LOPD així com el dret que es desitja exercitar.
 Que el document original de certificat de dades bancàries (annex) ja ha estat presentat a l'Ajuntament de Barcelona, i en cas de no
ser així o que se n'hagin modificat les dades s'adjuntarà a la present sol·licitud.
 Que es compromet a realitzar les obres abans del 31/03/22, i en cas contrari, a reintegrar la part de la subvenció que correspongui.

DOCUMENTACIÓ
INSTÀNCIA:




Que, en el cas de no presentar al·legacions a la resolució provisional d'atorgament, accepta la subvenció en el cas que li sigui
atorgada.
Que els documents presentats en arxiu digital són còpia idèntica dels originals presentats en paper.
Que el local:
És propietat de l’entitat sol·licitant
Està en règim de lloguer o de cessió d’ús per un termini mínim de 5 anys



i es destinarà a l’activitat durant un termini mínim de 5 anys
Que amb caràcter previ a l’inici de les obres i d’acord amb la normativa de referència,
Presentarà a l’Ajuntament la documentació tècnica específica requerida d’acord amb l’annex 4 i 5 de l’ordenança en cas de
comunicació (obres menors tipus I i II)
Donarà coneixement a l’Ajuntament, de la realització de les obres, quan s’acullin al règim d’assabentat (obres menors tipus
III)
Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud o falsedat d'aquesta declaració responsable és motiu d'exclusió de la
persona que realitza la sol·licitud de subvenció, com també motiu de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el casi que li sigui atorgada, sens perjudici de la
possibilitat d'imposar les sancions que corresponguin i d'exigir les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o
la falsedat en la declaració.
La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l'incompliment dels requisits exigibles d'acord amb la legislació vigent per a
l'obtenció de la subvenció, determinarà el reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que li puguin ser exigides.

DOCUMENTACIÓ
PROJECTE:

TÍTOL PROJECTE:

1. DADES DE L’ENTITAT QUE PRESENTA EL PROJECTE

INFORMACIÓ I
DADES
COHERENTS EN
TOTA LA
DOCUMENTACIÓ

Nom de l’entitat:
Nom abreujat en sigles:
NIF de l’entitat:
Adreça del local on es realitza l’actuació:
Persona representant legal de l’Entitat i càrrec:
Persona responsable del projecte, càrrec i dades de contacte (mail i telèfon):
2. OBJECTE DEL PROJECTE:
(Breu descripció de de les obres a realitzar i amb quina finalitat)

3. PERSONES DESTINATÀRIES DEL PROJECTE:
(Explicar el perfil i les característiques de les persones destinatàries del projecte; en la mesura
que es tinguin les dades per sexe i edat). És important definir clarament las característiques del
col·lectiu beneficiari )

DOCUMENTACIÓ
PROJECTE:
4. IDENTIFICACIÓ DEL LOCAL_________________________________________________________________________
Titularitat / Règim d’ús:
Descripció:
(Nom del local, adreça postal, any inici d’activitat en el local, metres quadrats, disposició d’espais, capacitat màxima,
instal·lacions i serveis dels que disposa)
5. PERÍODE D’EXECUCIÓ:____________________________________________________________________________
Data d’inici del projecte:

Les factures han d’estar entre aquestes dates

Data de finalització del projecte:
Durada del projecte (mesos):
6. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE_______________________________________________________________________
(Situació que es vol modificar i possibles conseqüències derivades de la no realització de les obres. Explicar com s’ha fet la
detecció de necessitats de l’obra. Què és el que es vol canviar o millorar, la justificació de l’elecció feta)

DOCUMENTACIÓ
PROJECTE:

DOCUMENTACIÓ

Sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Barcelona per a l’arranjament i
adequació de locals de la ciutat de Barcelona, destinats a CENTRES DE CULTE
D’ENTITATS RELIGIOSES, per a l’any 2021-2022

PROJECTE:

Documentació sobre el local:
Fotografies de l’espai a reformar/millorar.
En cas de local en propietat:
Títol de propietat.
Document de compromís de mantenir la celebració d’actes de culte per un mínim de 5 anys
(model normalitzat).
En cas de local en lloguer:
Contracte d’arrendament o,
compromís de pròrroga fins el 31 de desembre de 2025.
Document de compromís de mantenir la celebració d’actes de culte per un mínim de 5 anys.
Autorització per a la realització d’obres signada pel/per la propietari/ària del local (model
normalitzat).
En cas de local en cessió:
Document de cessió fins els 31 de desembre de 2025 (model normalitzat) .
Document de compromís de mantenir la celebració d’actes de culte per un mínim de 5 anys
(model normalitzat)
Autorització per a la realització d’obres signada pel/per la propietari/ària del local (model
normalitzat).
Documentació sobre l’entitat:
Entitats registrades:
Acreditació d’inscripció al Registre d’Entitats Religioses creat pel Reial Decret 142/1981, de 9
de gener.
Entitats no registrades:
 Si la realització d’actes de culte figura com a objecte de l’associació:
Estatuts de l’entitat.
 Si els estatuts de l’entitat/associació no indiquen la realització d’actes de culte:
Memòria d’activitats de l’any anterior on consti la realització d’actes de culte de
manera periòdica.
Declaració responsable del representant de l’entitat indicant que l’associació té
per objecte la realització d’actes de culte.

DOCUMENTACIÓ
PRESSUPOST:

EXE
M

PLE

DOCUMENTACIÓ
PRESSUPOST:

EXE
M

PLE

DOCUMENTACIÓ
LA INFORMACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ
PRESENTADA HA DE SER COINCIDENT:
MOLT
IMPORTANT

•
•
•
•
•
•
•

Nom entitat
Nom representant
Nom projecte
Cost del projecte
Subvenció sol·licitada
Dates d’inici i finalització del projecte
Etc.

DOCUMENTACIÓ
A TENIR EN
COMPTE...

COMPROMÍS
DE
PROPIETAT:
i
ACREDITACIÓ
DE CESSIÓ:

DOCUMENTACIÓ
A TENIR EN
COMPTE...

AUTORITZACIÓ
DE LES OBRES:

DOCUMENTACIÓ
A TENIR EN
COMPTE...

OBLIGACIÓ
DE
TRANSPARENCIA

PROCÉS i DOC ADDICIONAL
Com funciona l’atorgament de subvencions:
Presentació
Presentació
sol·licituds
sol·licituds

Període
Període de
de revisió
revisió
administrativa
administrativa

Valoració
Valoració tècnica
tècnica
dels
projectes
dels projectes

Resolució
Resolució atorgament
atorgament
provisional
provisional

Resolució
Resolució atorgament
atorgament
definitiu
definitiu

Revisió administrativa
a. Imprescindible haver entregat la instància, el projecte i el pressupost per
acceptar el projecte a la convocatòria.
b. En el cas d’errors de caire administratiu o manca de documentació, es
reclamarà a través de les dades de contacte indicades a la instància, i
caldrà aportar i/o esmenar el requerit en els 10 dies hàbils establerts des
de la comunicació.
ALERTA! És imprescindible per a tenir dret a la subvenció que presenteu la
documentació administrativa requerida dins del període establert.

PROCÉS i DOC ADDICIONAL
Presentació
Presentació
sol·licituds
sol·licituds

Període
Període de
de revisió
revisió
administrativa
administrativa

Valoració
Valoració tècnica
tècnica
dels
projectes
dels projectes

Resolució
Resolució atorgament
atorgament
provisional
provisional

Resolució
Resolució atorgament
atorgament
definitiu
definitiu

CRITERIS DE VALORACIÓ: Generals

Entitat

Projecte

Criteris generals: (fins a un màxim de 7 punts)

Puntuació

Necessitat de les obres per l’obtenció de la corresponent llicència o
presentació del comunicat d’activitat.

Fins a 2 punts

La concreció i coherència en la definició de les obres a efectuar

Fins a 1punts

Correcta justificació de la necessitat d’efectuar les obres

Fins a 1 punt

Entitat inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de
Justícia

Fins a 0,5 punt

Entitats que no han rebut subvenció en les convocatòries anteriors
(2015, 2017 i 2019) d’arranjament i adequació de locals de la ciutat
de Barcelona destinats a centres de culte

Fins a 0,75 punt

Índex territorial de renda familiar per barris on es troba el local
destinat a l'activitat

Fins a 0,75 punts

Barris (bcn.cat)
Impacte de la millora sobre l'activitat regular de la comunitat

Fins a 1 punt

PROCÉS i DOC ADDICIONAL
Presentació
Presentació
sol·licituds
sol·licituds

Període
Període de
de revisió
revisió
administrativa
administrativa

Valoració
Valoració tècnica
tècnica
dels
projectes
dels projectes

Resolució
Resolució atorgament
atorgament
provisional
provisional

Resolució
Resolució atorgament
atorgament
definitiu
definitiu

CRITERIS DE VALORACIÓ: Específics

En funció del tipus d’actuació a realitzar

Criteris específics: (fins a un màxim de 3 punts)
Adequació integral del local per a l’obtenció de la llicència o

3 punts

presentació del comunicat d’activitat corresponent
Condicions de protecció acústica

3 punts

Mesures de millora de l’accessibilitat

3 punts

Obertura o ampliació de sortides d’evacuació i obres i

2 punts

instal·lacions relatives a condicions de seguretat.
Adequació dels sanitaris

2 punts

PROCÉS i DOC ADDICIONAL
Presentació
Presentació
sol·licituds
sol·licituds

Període
Període de
de revisió
revisió
administrativa
administrativa

Valoració
Valoració tècnica
tècnica
dels
projectes
dels projectes

Resolució
Resolució atorgament
atorgament
provisional
provisional

Resolució
Resolució atorgament
atorgament
definitiu
definitiu

En funció del tipus d’activitat a realitzar

CRITERIS DE VALORACIÓ: Específics

Mesures de seguretat estructural contra incendis

2 punts

Instal·lacions de seguretat contra incendis

1 punt

Condicionament d’accessos i vestíbuls

1 punt

Adequació Instal·lacions elèctriques

1 punt

Informe de solidesa estructural

1 punt

PROCÉS i DOC ADDICIONAL
Presentació
Presentació
sol·licituds
sol·licituds

Període
Període de
de revisió
revisió
administrativa
administrativa

Valoració
Valoració tècnica
tècnica
dels
projectes
dels projectes

Resolució
Resolució atorgament
atorgament
provisional
provisional

Resolució
Resolució atorgament
atorgament
definitiu
definitiu

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, que podreu formular al·legacions a
aquest atorgament.
d. Heu de consultar la publicació directament al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOP) o a través de la web municipal http://ajuntament.barcelona.cat
(Informació administrativa > Subvencions) .
ALERTA! És imprescindible per a tenir dret a la subvenció que presenteu la
documentació administrativa requerida en aquest anunci d’atorgament provisional.

PROCÉS i DOC ADDICIONAL
Presentació
Presentació
sol·licituds
sol·licituds

Període
Període de
de revisió
revisió
administrativa
administrativa

Valoració
Valoració tècnica
tècnica
dels
projectes
dels projectes

Resolució
Resolució atorgament
atorgament
provisional
provisional

Resolució
Resolució atorgament
atorgament
definitiu
definitiu

Atorgament definitiu
a. Un cop acomplerts els requisits es publicarà pel mateix procediment que
l’atorgament provisional, la llista de subvencions atorgades definitivament.
b. Aquelles sol·licituds proposades per atorgar provisionalment, a qui no se’ls hagi requerit
presentar cap documentació administrativa i no hagin presentat al·legacions, es
donaran com a definitives de manera automàtica i, per tant, no apareixeran a la
publicació definitiva, si així ho decideix el districte o sector gestor de la seva
sol·licitud.
c. El mateix passarà amb aquelles sol·licituds denegades per requisits tècnics i amb
les que no hagin arribat a la nota de tall (5,00), si els sol·licitants no presenten
al·legacions.
d. Per consultar-la disposareu dels mateixos canals assenyalats a la fase anterior.
e. En cas de projectes finalitzats en el moment de presentació a la convocatòria, haureu
de presentar la documentació justificativa en un termini de 10 dies hàbils establerts.

PROCÉS i DOC ADDICIONAL
Quina documentació em poden demanar?
DOCUMENTACIÓ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Fotocòpia compulsada dels Estatuts de la persona jurídica
Fotocòpia compulsada del NIF/ CIF de la persona jurídica
Fotocòpia compulsada del DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud
Fotocòpia compulsada de la inscripció de la persona jurídica al registre corresponent
Certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària (AEAT)
Certificat d’estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS)
Certificat d’estar al corrent amb l’IMH
Documentació de justificacions pendents
Declaració de transparència
Dades bancàries

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
ES RECOMANA CONSULTAR LA GUIA

d’Instruccions
per la presentació
telemàtica de
Subvencions
file:///C:/Users/AM24951/Downloads/guia_per_a_la_tramitacio_telematica_de_sollicituds.pdf

Justificació de projectes – Subvencions per activitats 2020

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
on s’expliquen aspectes tècnics abans d’iniciar el tràmit
•

1. REQUISITS TÈCNICS DEL SISTEMA OPERATIU I EL NAVEGADOR

•

2. CERTIFICATS I SISTEMES DE SIGNATURA ELECTRÒNICA

– El certificat digital ha de ser el mateix que es farà servir per la presentació
de la justificació
– Es molt important conservar el número de tràmit de la sol·licitud
(document en PDF que es lliura en fer la tramitació)

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

MOLTES GRÀCIES
DEPT. INTERCULTURALITAT I
PLURALISME RELIGIÓS I
OFICINA D’AFERS RELIGIOSOS
(OAR)
http://barcelona.cat/oficina-afers-religiosos
oar@bcn.cat

