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Sol·licitud de subvencions en règim de concurrència
Campanya 2020
Tramitació electrònica de la sol·licitud
La sol·licitud de subvencions en règim de concurrència s’ha de fer amb una instància electrònica
específica. A aquesta instància s’hauran d’adjuntar necessàriament els següents documents:
1.- Formulari de sol·licitud signat electrònicament
2.- Certificat de càrrecs de la Junta de l’entitat signat electrònicament
3.- Si s’ha canviat el número de compte corrent on rebre la transferència, caldrà adjuntar també el
document SEPA signat electrònicament.
Tots aquests documents els trobareu a la pàgina web (www.olot.cat) Tràmits-on Line  Formularis
descarregables sol·licitud de subvencions

ACCÉS
WWW.OLOT.CAT Tràmits Tràmits on line
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A ) Formularis i documents a adjuntar

Cliqueu sobre cada un dels subapartats, se us obrirà una graella semblant a aquesta :

Cliqueu sobre “Veure” i baixeu-vos els documents. Ompliu-lo i signeu-lo electrònicament . Aquest
document s’haurà d’ajuntar quan feu la instància electrònica de sol·licitud

Descarregar
formularis

Omplir formularis

Signar formularis

Guardar formularis
signats
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b.- La instància electrònica

Procés:

SOL·LICITUD Subvencions 2020- Tramitació electrònica

Descarregar
formularis

Accés a Instància

Certificat Digital / Idcat-Sms

Omplir formularis

Representant
Entitat Registrat ?

NO  Cal entrar dades de l’entitat ( Cas 1)
Si  Comprovar dades de l’entitat que figuren registrades (Cas 2)

Signar formularis

Dades Subvenció
Guardar formularis
signats

Annexar
Documents

Signar instància

Certificat Digital / Idcat-Sms

Imprimir instància
registrada

Tancar
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Triar “Instàncies electròniques específiques ”

Clicar sobre................................ del llistat d’instàncies electròniques que es presenta:
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Seguidament sortirà el mòdul del ValID, que us permetrà identificar-vos per poder accedir al tràmit. Aquès
mòdul permet identificar-se amb un certificat digital, o bé amb l’Idcat-sms, que genera un codi d’un sol ús a
través d’un missatge SMS al mòbil.1

Un cop identificats, es poden donar dos cassos:

Cas 1.- Qui està fent la instància No està registrat a l’Ajuntament per poder tramitar instàncies
electròniques en nom d’una altre persona o entitat.

Cas 2.- Qui està fent la instància està SI registrat com a Representant de l’entitat al registre de
l’Ajuntament per poder tramitar instàncies electròniques

1

L’idcat-sms el proporciona el consorci AOC
es pot obtenir a través
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/

d’aquesta

pàgina

web:
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CAS 1
1.- Dades de la persona que signa com a Representant de l’entitat
Es mostraran les dades de qui signa la instància, caldrà completar els camps que faltin
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2.- Identificació de l’entitat que demana la Subvenció

3.- Recollida de dades_ Dades Subvenció
Es demana a quin dels programes s’opta . Cal indicar també l’adreça de correu electrònic on es volen
rebre els avisos de Notificacions electròniques
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4.- Annexar els documents
1.- El formulari de sol·licitud
2.- El certificat de càrrecs de la junta
3.- SI s’escau- el document SEPA
4.- Altres documents que vulgueu adjuntar
 el documents a annexar han de ser en format pdf, i els 3 primers han d’estar signats electrònicament
 Trobareu els formularis normalitzats pàgina web (www.olot.cat) Tràmits-on Line  Formularis
descarregables sol·licitud de subvencions

Un cop carregats els documents ja es pot fer següent.
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La següent pantalla és una pantalla d’avís que us diu que cal tramitar tot el procés fins al final per ser vàlid

5.- Document configurat per revisar
Seguidament us presenta el document que caldrà signar i que serà la instància de sol·licitud, perquè la
reviseu. Aquest però no és el document instància vàlid. Un cop veieu que tot es conforme premeu
Següent
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6.- Signatura de la Instància
Un cop revisat us apareixerà la pantalla per dur a terme la signatura de la instància

Si heu entrat amb idcat_sms, us caldrà tornar a posar un codi d’un sol ús, per sol·licitar-lo simplement
premeu la tecla SMS i rebreu al mòbil un codi que haureu de posar a la casella que us presentarà.
Si heu entrat amb Certificat digital premeu la tecla “Certificat digital: idcat,DNIe, altres “
Un cop validat us sortirà la pantalla que us informa que s’està signant i registrant

Només cal prémer Següent
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7.- Document final segellat
En el següent pas s’’us mostrarà el document final segellat que us podeu descarregar i imprimir o guardar,
aquest ja és el document final que acredita el núm. de registre de l’Ajuntament .
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8,. Passar document al Registre
Cal Però que premeu Següent per que el document entri al Registre de l’Ajuntament i el tràmit
estigui acabat correctament

9.- Pantalla final. El procés de sol·licitud ha acabat.

12

13

Cas 2
En aquest cas qui s’ha identificat en iniciar la instància electrònica SI figura registrat com a representant
per poder fer instancies en nom d’algú altre a l’Ajuntament. Sortirà ell camp desplegable “triar Interessat
principal” em el desplegable hi ha totes les persones o entitats a les quals està registrat que pot
representar. Només cal escollir del llistat la persona o entitat que s’està representant en aquest tràmit.

En el cas que la entitat per la que s’està fent la instància no figuri al llistat desplegable, cal escollir l’opció
“Jo mateix”. Llavors el procés funcionarà com en el cas 1

1.- Tria del paper amb que actua que s’ha identificat i signarà la instància

EN AQUEST CAS LES DADES DE L’INTERESSAT PRINCIPAL JA SON LES DADES DE
L’ENTITAT O PERSONA REPRESENTADA.

2.- Dades de la persona o entitat REPRESENTADA
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3.- Dades de la persona que actua com a representant i signarà la instància
La següent pantalla Mostrarà les dades del representant és a dir de qui signa la instància en nom
de la entitat.

Pantalla de dades de contacte del representant

Les següents pantalles d’introducció de dades i per adjuntar documents són les mateixes
que en el cas 1. a partir del punt 3
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ANNEX 1 – IDENTIFICACIÓ

1.- Identificació amb Id_cat sms.
Cal entrar el DNI i el Mòbil que es van registrar en sol·licitar l’idcat_sms i clicar “Utilitzar el meu idCAT
Mòbil”

Seguidament rebreu un codi al mòbil, que caldrà introduir al camp ‘contrasenya’

2.- Identificació amb Certificat digital
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Segons el Navegador i el tipus de certificat instal·lat a l’ordinador us sortirà la llista de certificats que
podeu utilitzar, cal seleccionar el que s’escaigui
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Depenen de com s’hagi instal·lat el certificat digital a l’ordinador, us demanarà o no que poseu la
contrasenya del certificat per continuar.
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