


Què són les Beques Barcelona Crea 

 

• Són uns ajuts que convoca l'Institut de Cultura de Barcelona destinats a 

donar suport a la creació. 

 

• Amb aquests ajuts es vol contribuir a mantenir l’impuls cultural i científic 

de la ciutat oferint recursos per desenvolupar processos de recerca i 

innovació artística. 

 

• Les Beques Barcelona Crea, en l’edició 2023, estan destinades a donar 

suport als processos previs a la producció que acompanyen la creació de 

propostes artístiques (conceptualització, gestació, investigació, 

experimentació, documentació i assaig...) en les modalitats de literatura, 

música, audiovisual, guions, cultures populars, arts escèniques, arts visuals, 

creació comunitària, així com en propostes que vinculen art i ciència. 

OBJECTE I FINALITAT DE LES BEQUES BARCELONA CREA 



DOCUMENTACIÓ LEGAL DE REFERÈNCIA 

Aquesta convocatòria té dos documents de referència: 

 

1. Les Bases Generals 
https://bop.diba.cat/anunci/3150164/aprovacio-inicial-de-les-bases-generals-que-regulen-la-linia-de-

subvencions-beques-barcelona-crea-ajuntament-de-barcelona-institut-de-cultura 

 

2. La Convocatòria 
https://bop.diba.cat/anunci/3355842/aprovacio-de-la-convocatoria-per-a-la-concessio-de-subvencions-

per-a-dur-a-terme-projectes-activitats-i-serveis-de-districte-i-de-ciutat-per-a-l-any-2023-ajuntament-de-

barcelona 
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NOMBRE DE BEQUES I PRESSUPOST 



MODALITATS DE LES BEQUES 

Les Beques Barcelona Crea 2023 s’estructuren en deu modalitats: 

 

 A1.  Creació en arts escèniques 

A2.  Experimentació i assaig en arts escèniques 

B.  Creació en arts visuals  

C.  Creació musical  

D.  Creació audiovisual  

E.  Cultures populars  

F.  Creació literària i traducció  

G.  Creació de guions audiovisuals 

H.  Creació en art i ciència 

I.  Creació comunitària 



PRINCIPAL NOVETAT EDICIÓ 2023: BEQUES + 

Les modalitats A1, A2, B, C, D i H  

podran incloure la concessió de “Beques +” 
Les “Beques +” ofereixen la possibilitat que algunes de les persones o entitats 

que resultin beneficiàries de les “Beques Barcelona Crea 2023”, puguin realitzar 

també una residència per desenvolupar la proposta becada.  

 
Es convoca un màxim d’11 “Beques +” 

 

 

Com optar a una “Beca+” 
S’haurà d'indicar a la instància de la sol·licitud.  

 

 

En cas d’obtenir una “Beca+” 
Es disposarà d’un espai en un dels equipaments culturals de la Xarxa de 

Fàbriques de Creació de la ciutat durant un període de temps comprès entre 

dues setmanes mínim i 3 mesos màxim. 

 

Les residències de les “Beques +” es realitzaran en un període màxim de 2 

anys a comptar des de l’endemà de la notificació de l’atorgament de la “Beca +” 



MODALITATS DE LA CONVOCATÒRIA 

Modalitat A1. Creació en arts escèniques 

 

  

• Dirigida a donar suport a propostes de creació artística en els àmbits 

del teatre, de la dansa, del circ, i altres expressions de les arts del 

moviment i arts de carrer. 

 

 

• Està prevista la concessió de 35 ajuts en aquesta modalitat. 

 

• Existeix la possibilitat de concedir “Beques +” en aquesta modalitat. 

 

Beca+ 



Modalitat A2. Experimentació i assaig en arts escèniques 
  

 

• Dirigida a donar suport a propostes de creació artística impulsades 

per companyies* en l’àmbit de les arts escèniques, que es trobin en 

fase d’experimentació i assaig, destinades a ser exhibides en sales i 

espais escènics de petit format (aforament de fins a 200 espectadors). 

 

• Està prevista la concessió de 7 ajuts en aquesta modalitat. 

 

• Existeix la possibilitat de concedir “Beques +” en aquesta modalitat. 

 

MODALITATS DE LA CONVOCATÒRIA 

Beca+ 



Modalitat B. Creació en arts visuals  

  

 

• Dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de 

les arts visuals en qualsevol dels seus llenguatges. Aquestes 

propostes poden conceptualitzar-se tant per a un format expositiu 

com en altres formats. 

 

 

• Està prevista la concessió de 30 ajuts en aquesta modalitat. 

 

• Existeix la possibilitat de concedir “Beques +” en aquesta modalitat. 

 

MODALITATS DE LA CONVOCATÒRIA 

Beca+ 



Modalitat C. Creació musical  

  

 

• Dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de la 

creació musical en qualsevol dels seus llenguatges. 

 

 

• Està prevista la concessió de 23 ajuts en aquesta modalitat. 

 

• Existeix la possibilitat de concedir “Beques +” en aquesta modalitat. 

 

MODALITATS DE LA CONVOCATÒRIA 

Beca+ 



Modalitat D. Creació audiovisual  

 

 

• Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació 

artística en l'àmbit de l’audiovisual en qualsevol dels seus formats. 

 

 

• Està prevista la concessió de 15 ajuts en aquesta modalitat. 

 

• Existeix la possibilitat de concedir “Beques +” en aquesta modalitat. 

 

MODALITATS DE LA CONVOCATÒRIA 

Beca+ 



Modalitat E. Cultures populars  

 

• Dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de 

les cultures populars que conviuen a Barcelona o a la seva àrea 

metropolitana. Aquestes propostes han de promoure la difusió del 

patrimoni immaterial i generar interrelació entre els diversos àmbits 

de les cultures populars en el món associatiu. 

 

 

• Està prevista la concessió de 8 ajuts en aquesta modalitat. 

 

• No està prevista la concessió de “Beques +” en aquesta modalitat 

 

MODALITATS DE LA CONVOCATÒRIA 



Modalitat F. Creació literària i traducció  

 

 

• Dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit 

de la literatura, és a dir, en narrativa, poesia, assaig i escriptura de 

textos teatrals. Aquestes obres s’han de crear en llengua catalana o 

castellana. També es poden incloure propostes de traducció de 

qualsevol llengua al català o al castellà. 

 

 

• Està prevista la concessió de 35 ajuts en aquesta modalitat. 

 

• No està prevista la concessió de “Beques +” en aquesta modalitat 

MODALITATS DE LA CONVOCATÒRIA 



Modalitat G. Creació de guions audiovisuals 

 

 

• Dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l’escriptura 

de guions audiovisuals, siguin propostes d’adaptació d’obres literàries 

ja existents o propostes de creació pròpia. Tant les propostes 

d’adaptació com les d’escriptura de creació pròpia han de ser en 

llengua catalana o castellana. 

 

 

• Està previst concedir 7 ajuts en aquesta modalitat. 

 

• No està prevista la concessió de Beques + en aquesta modalitat 

 

MODALITATS DE LA CONVOCATÒRIA 



Modalitat H. Creació en art i ciència  

 

• Dirigida a donar suport a propostes de creació artística que incorporin 

la interrelació dels llenguatges artístics amb els científics i 

tecnològics. Les propostes es poden plantejar des de qualsevol 

disciplina artística i apropar-se a la ciència des de qualsevol àmbit del 

saber humà, des de les ciències experimentals i la tecnologia, fins als 

diversos camps de les ciències socials i humanitats. 

 

• Està previst concedir 10 ajuts en aquesta modalitat. 

 

• Existeix la possibilitat de concedir “Beques +” en aquesta modalitat. 

MODALITATS DE LA CONVOCATÒRIA 

Beca+ 



Modalitat I. Creació comunitària 

 

• Dirigida a donar suport a propostes de creació en l’àmbit de la cultura 

comunitària. Les propostes han d’impulsar processos de creació 

cultural a partir de la participació ciutadana en clau comunitària. 

 

• Les propostes poden incloure treballs de recerca i assaig previs a la 

facilitació d’aquestes pràctiques culturals obertes a la participació 

ciutadana que han de tenir vocació d’estabilitat i continuïtat. 

 

 

• Està previst concedir 5 ajuts en aquesta modalitat. 

 

• No està prevista la concessió de Beques + en aquesta modalitat. 

MODALITATS DE LA CONVOCATÒRIA 



REQUISITS DE LES PROPOSTES 

1. Ser de nova creació. 

 

2. Mantenir relació amb la ciutat de Barcelona 

o la seva àrea metropolitana. 

 

3. Altres condicions 

 

 



1. Ser de nova creació. 
 

• La proposta es trobi en una fase d'ideació, investigació, 

prototipatge, assaig, preproducció, és a dir, en fase de 

desenvolupament de la proposta artística, prèvia a la producció. 

 

• La proposta no hagi estat presentada amb anterioritat públicament, 

sigui per part de la persona o entitat participant a la convocatòria o per 

part d’altres persones o entitats. 

 

• No s'hagin portat a terme les fases que cobreix l’ajut (desenvolupament 

de la proposta artística previ a la producció). 

 

• No es tracti d'una reposició o revisió d'una creació pròpia o d’un 

enregistrament de maqueta o disc, en el cas de creació musical. 

REQUISITS DE LES PROPOSTES 



2. Mantenir relació amb la ciutat de Barcelona o la seva 

àrea metropolitana. (Complir una d’aquestes tres condicions) 

 
• Que l’objecte de la proposta tingui relació amb la ciutat de 

Barcelona o la seva àrea metropolitana. 

 

• O que la persona o l’entitat candidata tingui la seva residència a la 

ciutat de Barcelona o a la seva àrea metropolitana. 

 

• O que la persona o l’entitat candidata estigui vinculada al teixit 

cultural de Barcelona o de la seva àrea metropolitana i que així es 

desprengui del contingut de la documentació presentada. 

 

REQUISITS DE LES PROPOSTES 



3.  Altres condicions 
 

• Tot i que la candidatura hagi estat admesa pel fet de complir els 

requeriments administratius, en el cas que el jurat consideri que la 

proposta presentada no compleix algun dels requisits exigits, la 

proposta no serà puntuada i es denegarà l’ajut. 

 

• En la redacció del contingut de tota la documentació presentada cal 

evitar el llenguatge sexista i ha de ser respectuós amb la diversitat 

de gènere, edat, classe social, origen, etcètera. 

 

• El jurat es reserva el dret d'excloure les propostes que amb el seu 

contingut vulnerin la dignitat humana o promoguin l'odi, el menyspreu 

o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, 

nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social. 

 

REQUISITS DE LES PROPOSTES 



CRITERIS DE VALORACIÓ 

Valoració de les propostes  

 

• La valoració de les propostes s’efectua a través dels següents 

blocs de criteris: 

– Criteris generals 

– Criteris específics 
 

• La puntuació final de la proposta resulta de la suma de la 

puntuació obtinguda en ambdós grups de criteris.  

 

• La puntuació màxima que es pot atorgar a les propostes  

presentades és de 10 punts. Així mateix, en cap cas poden ser 

beneficiàries les propostes que hagin obtingut una puntuació 

inferior als 5 punts. 

 



CRITERIS DE VALORACIÓ 

Criteris generals (2,5 punts)  
(pàgina 15 del text de la convocatòria) 
 

• Grau d'innovació de la proposta  (fins a 1,5 punts) 
 

– Que la proposta incorpori novetats conceptuals, metodològiques, de llenguatges o de processos.  
 

– Que la proposta incorpori diàleg transdisciplinari. 
 

– Que la proposta incorpori experimentació entre tècniques i llenguatges artístics. 
 

– Que respongui a un repte de la societat actual.  
 

 

• Consideració de les perspectives de gènere  (fins a 0,5 punts)   

 

– Que la proposta candidata estigui redactada amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere. 

 

– Que la perspectiva de gènere s'incorpori en la proposta presentada a partir de la seva metodologia, o contingut, atenent els seus  

objectius, activitats, població destinatària o valors que promou. 
 

 

• Consideració de les perspectives d’interculturalitat  (fins a 0,5 punts)  
 

– Que es tingui en consideració el reconeixement de  l’àmplia diversitat cultural i religiosa de la ciutat, de col·lectius o cultures 

minoritàries a la ciutat. 

 

– Que es plantegin criteris de creativitat, innovació i flexibilitat amb la voluntat de trencar amb la referència exclusiva a les arts 

occidentals o autòctones. 

 

– Que es plantegin criteris de respecte a la convivència intercultural, igualtat d’oportunitats i foment del diàleg intercultural. 
 



CRITERIS DE VALORACIÓ 

Criteris específics (7,5 punts) 
(pàgina 16 del text de la convocatòria) 

 
• Qualitat artística de la proposta (fins a 4,5 punts)  

– L’interès artístic i cultural de la proposta. 

– La singularitat de la proposta. 

– La formulació de desenvolupament de la proposta. 

– L’originalitat del plantejament de la proposta. 

 

•  Relació de l’objecte de la proposta amb la ciutat de Barcelona (fins a 1 punt) 

 
• Currículum i trajectòria professional de la persona o entitat sol·licitant  

o dels membres del grup (fins a 1 punt) 

 
• Perspectives de futur de la proposta (fins a 1 punt)  

 
– Viabilitat de la proposta (la capacitat de dur-la a terme, les possibilitats d’implementació...).  

 

– Perspectives d’accés i circulació del resultat de la proposta (incorporació de llicències lliures, previsió de difusió 
pública...).  
 

– Perspectives de desenvolupament del resultat de la proposta amb relació als àmbits educatius reglats o no reglats,  
adreçats  a qualsevol edat, o dirigits a l’educació al llarg de la vida.  

 



RESUM PRINCIPALS DIFERÈNCIES  
BEQUES BARCELONA CREA VS CONVOCATÒRIA GENERAL 

BEQUES BARCELONA CREA 2023 CONVOCATÒRIA GENERAL 2023 

 

• Suport econòmic a projectes de nova creació: 

 

• Que la proposta es trobi en una fase d’ideació.  

Que no hagi estat presentada amb anterioritat 

públicament.  

 

• Que no s’hagin portat a terme les fases que 

cobreix l’ajut (desenvolupament de la proposta 

artística previ a la producció) 

 

• Que no es tracti d’una reposició o revisió. 

 

• Suport econòmic a projectes dissenyats per dur a terme 

durant el 2023. 

• Hi ha 175 beques de suport a processos de creació 

artística. 

 

• No hi ha un nombre fix de subvencions a atorgar. 

 

• El projecte becat no pot haver rebut cap ajut municipal 

anteriorment. 

• Les subvencions són compatibles amb altres ajuts 

municipals. 

 

• L’import de les beques és fix: 6.000 €  

 

 

• L’import de la subvenció és variable, amb uns topalls 

màxims establerts a la convocatòria.  

 

• A la fase de justificació s’ha de presentar una memòria 

explicativa. No cal presentar memòria econòmica. 

 

• A la fase de justificació s’ha de presentar memòria 

d’activitat i memòria econòmica. 

 



COMPATIBILITATS DELS AJUTS 

• Les “Beques Barcelona Crea” són compatibles amb qualsevol altre ajut, subvenció o 

beca concedida per altres administracions, ens públics o privats per a la mateixa 

proposta. 

 

• En el cas que la proposta presentada a les “Beques Barcelona Crea” hagi rebut 

subvencions o ajuts de l’Ajuntament de Barcelona amb anterioritat a la data de la 

presentació de la candidatura a l’esmentada convocatòria, la proposta no pot rebre 

l’ajut. 

 

• Les sol·licituds de les persones físiques o jurídiques que hagin resultat beneficiàries 

en la convocatòria de les “Beques Barcelona Crea” de l’edició anterior no es poden 

admetre, i no poden rebre l’ajut. 

 

• No poden optar a una “Beca Barcelona Crea” en la “Modalitat I. Creació comunitària”, 

aquelles persones físiques o jurídiques que, en moment de presentar la seva 

candidatura, tinguin vigent un contracte de serveis o un conveni de col·laboració amb 

l'ICUB dins del marc del programa Cultura Viva. 



QUI VALORARÀ LES PROPOSTES 

Jurat 

 

 

• Es designa un Jurat pluridisciplinari expert en les diverses 

disciplines que siguin objecte de les modalitats convocades. 

 

• Aquest jurat està integrat per persones independents de 

reconeguda vàlua, especialistes en les diverses matèries. Es 

designa un president o presidenta de la comissió per cada 

modalitat que disposarà de vot de qualitat en cas d’empat. 



PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 

 

 

 

Presentació de sol·licituds 

 

PROCEDIMENT  

DOCUMENTACIÓ  

TRÀMIT TELEMÀTIC 



Quan?  9  
gener 

9 
febrer 

Què?  

Com?  

Persones Jurídiques Exclusivament per Portal de Tràmits 

de l’Ajuntament de Barcelona: a través de la seu electrònica de 

l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions 

indicades en aquest portal de tràmits, des de les 00.01h a les 23.59h 

Persones Físiques preferentment per Portal de Tràmits de 

l’Ajuntament de Barcelona o, manera presencial a les OAC o 

registres de l’Ajuntament de Barcelona 

 

• Bases i Convocatòria: 
 

• Document 1   Formulari/Instància 

• Document 2   Descripció del projecte 

• Document 3   Currículum Vitae 

del al 

QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE PER PRESENTAR UNA SOL·LICITUD 



 

Persones sol·licitants: 
 

 Persones físiques (L'edat mínima per participar és de 18 anys. S'ha d’utilitzar 

com a referència l'any natural en el qual es publica aquesta convocatòria) 

 

 Persones jurídiques (han d’estar constituïdes legalment) 

 

 Agrupacions de persones (físiques i/o jurídiques) tot i que no tinguin 

personalitat  jurídica.  En el cas de les agrupacions de persones sense personalitat 

jurídica cal nomenar una persona representant, que serà la responsable davant 

l’Ajuntament de Barcelona del compliment de la proposta i de l’assignació dels 

recursos. Cadascun dels integrants de l’agrupació ha de complir els requisits que  

exigeixen les bases reguladores i la convocatòria.  

 

QUI POT SOL·LICITAR LES BEQUES 



PERÍODE D’EXECUCIÓ PROPOSTES  

I JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS 

• Període màxim d’execució de les propostes: 28 de febrer de 2024 

Des de la resolució definitiva* i fins al 28 de febrer de 2024 

 

*Previsió publicació de la resolució definitiva: principis/mitjans de juliol 

 

• Període màxim de justificació: 31 de març de 2024 

Les persones o entitats beneficiàries han de justificar la dotació rebuda 

mitjançant una memòria explicativa que inclogui: 

 

• La descripció de les fases de treball realitzades. 

• El calendari i la metodologia emprada. 

• L'explicació dels resultats obtinguts. 

• Les perspectives de futur de la proposta. 



Documents obligatoris de la sol·licitud: 
 

 Formulari de sol·licitud 

 Projecte 

 Currículum Vitae 

 

La documentació es pot presentar tant en català com en castellà. 

DOCUMENTACIÓ 



QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE PER PRESENTAR UNA SOL·LICITUD 

 

COMPTE: és un document pdf que s’ha de guardar en una carpeta, i obrir i omplir amb 

Adobe Acrobat.  

Si s’obre en el navegador/núvol, hi ha el risc que al final no es guardi tota la informació. 

Document 1: Formulari de sol·licitud  

https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/formulari_beques_cat_0.pdf


QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE PER PRESENTAR UNA SOL·LICITUD 

 



QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE PER PRESENTAR UNA SOL·LICITUD 

 

 

COMPTE: Marqueu només una modalitat (amb la submodalitat corresponent d’A1 i A2) 



QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE PER PRESENTAR UNA SOL·LICITUD 

 



QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE PER PRESENTAR UNA SOL·LICITUD 

 



QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE PER PRESENTAR UNA SOL·LICITUD 

 

3. DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
La persona que signa DECLARA:  
 

• Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que l’acompanyen, són certes.  

• Que compleix els requisits de les bases reguladores de les Beques Barcelona Crea i de la convocatòria 2023.  

• Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l’Ajuntament.  



Document 2: Projecte - Explicació de la proposta 

 

En format lliure, amb una extensió màxima de 8 pàgines* que inclogui: 
 

• Títol 

• Descripció i proposta de desenvolupament 

• Objectius 

• Metodologia de treball proposada 

• Perspectives de futur 

Document 3: Currículum Vitae 

Extensió màxima: 3 pàgines* 

Agrupacions: currículum de cada membre 

QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE PER PRESENTAR UNA SOL·LICITUD 

 

 

*  S’entén per pàgina la cara d’un full, espai entre línies 1,5 amb font Arial i cos de lletra 12. 



MOTIUS D’INADMISSIÓ 

És motiu d’inadmissió de la candidatura: 

  

 

 No presentar el document 2: Projecte – Explicació de la proposta  

 

 No presentar la documentació obligatòria en temps i forma. 

 

 Haver obtingut ajut a les Beques Barcelona Crea de l’edició anterior. 

 

 Incomplir altres requisits establerts a les bases reguladores de les 

“Beques Barcelona Crea” o a la present convocatòria, així com els 

que estableixi la legislació vigent. 



FORMA DE PRESENTACIÓ 

       Persones jurídiques: telemàticament 

 

 

       Persones físiques:     Preferentment: telemàticament 

 

        Excepcionalment: presencialment 

 

 

 

 

Important: Heu d’accedir al tràmit en el moment de tenir els tres documents 

redactats, guardats en format PDF. 

 

A més, el nom dels arxius ha de ser breu, sense caràcters especials ni accents (només 

lletres i números). 



QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD?  
 

Les PERSONES JURÍDIQUES han de fer servir un Certificat Digital de Representant 

Legal de persona jurídica. 

 

A més del CD propi de l’entitat, es pot tramitar una sol·licitud  amb identitats digitals de 

“persona física” (almenys aquestes: IDCat, IDCat Mòbil, cl@ve, DNI Electrònic, Tcat). 

 

  Assegurar tenir identificació digital vàlida 

COMPTE: a partir de la sol·licitud, en tots els altres tràmits relacionats (des de les 

esmenes i fins a la justificació), us heu d’identificar SEMPRE amb la identificació que heu 

utilitzat el primer cop. 



ON ACCEDEIXO AL TRÀMIT? 
 

En el Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, 

des de les 00.01h del 9 de gener a les 23.59h del 9 de febrer 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001505
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001505
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001505
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001505
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001505
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001505
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001505
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001505
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001505
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001505
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001505
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https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001505


COM M’IDENTIFICO?  

 





Nom del projecte 

Nom del projecte 



Nom del projecte 







COM PROCEDEIXO?  

 Informació ampliada 



COM PROCEDEIXO?  

 Informació ampliada 

 

Iniciem la signatura i 

apareixerà una finestra 

on triarem el MATEIX 

mètode d’identificació 

usat inicialment 

 



Informació ampliada 

COM PROCEDEIXO?  

 



 Període de revisió administrativa 

i valoració tècnica de les sol·licituds 

Presentació 

 sol·licituds 

Resolució   

provisional 

Resolució  

definitiva 

Cronologia del Procediment de la presentació a la resolució d’atorgament 
 

A través del portal 
web de tràmit de 
l’Ajuntament 

Revisió documentació  
dades formals 

Valoració dels projectes 
Qualitat contingut 

Publicació 
atorgament al BOPB 

Requeriment 
d’esmenes (10 dies) 

Al·legacions (10 
dies) 

Recurs (1 mes) 

S’obté un justificant 
d’entrega en PDF 
 
Conté un número 
de tràmit 
12345678-12 

Importància de les 
dades de contacte 
facilitades 

Publicació 
atorgament al BOPB 

! 
Important per entregar 
documentació 
relacionada durant tot 
el procediment 

Requeriment d’esmena 

! 

CRONOLOGIA PROCEDIMENT 

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


 
 

 

Podeu trobar tota la informació al web: 

barcelona.cat/suportalacultura 
 

 

• Si necessiteu més informació i/o assessorament disposeu d’un servei que ofereix 

l’Institut de Cultura a través de l’Oficina Ciutadana de la Cultura (OCCU), i que 

compta amb el suport de la cooperativa La Fàbric@: 

• infoicub@bcn.cat   

• 93 316 10 00 

 

mailto:infoicub@bcn.cat
mailto:infoicub@bcn.cat


Institut de Cultura de Barcelona                                                  

2023 
 

 

 

 
Aquesta sessió informativa ha comptat amb la col·laboració de: 




