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1. Tramitació telemàtica de la candidatura al premi PITA 2019 

 

La presentació de candidatures es realitza exclusivament per via telemàtica. 
 
Per tramitar la candidatura per internet cal disposar de certificat digital o IdCat mòbil 

 
Per saber com obtenir-ne feu clic en aquest enllaç: Certificats admesos per identificació 
 

Instruccions genèriques per a la tramitació del formulari electrònic: 
 

1. Per tal de presentar la candidatura per via electrònica es disposarà d’un formulari 

electrònic que es descarregarà des de l’adreça https://seu.gencat.cat/, segons es detalla 
a l’apartat 2 d’aquesta guia. 
 

2. El límit màxim per poder trametre el formulari electrònic de sol·licituds (inclòs 
documentació annexa) és de 5 MB i, per emplenar correctament el formulari cal disposar 
del programa Adobe Reader 9.2 o versions posteriors.  

 
3. El formulari que es descarregui de l’entorn només podrà ser utilitzat una vegada. En 

conseqüència, si per qualsevol motiu es detecta que s’ha tramitat la sol·licitud amb algun 

error, per esmenar-ho s’haurà de descarregar novament i emplenar-ho amb les dades 
correctes. 
 

4. Documentació a emplenar / aportar al formulari 
 
Tingueu en compte que quan empleneu el formulari caldrà que adjunteu la documentació 
que es detalla a continuació. Per tant, és convenient que prèviament la tingueu preparada 

al vostre ordinador per poder-la adjuntar: 
 

- Memòria descriptiva de la innovació presentada (obligatori) 

- Documentació gràfica que es consideri d’interès per detallar i aclarir les accions que 
preveu el projecte i el seu impacte (obligatori). 

- Documentació del candidat que permeti valorar els aspectes propis de la persona 

emprenedor innovadora d’acord amb els criteris d’avaluació que figuren a les bases 
reguladores del premi (opcional). 

- Còpia de les escriptures i/o estatuts registrals, si s’escau (opcional). 

- Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi 
constància, si s’escau (opcional). 

- En el cas de persones jurídiques, certificat de l'acord de l'òrgan competent  (opcional).  

segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos  
corresponents (opcional). 

 

Tingueu en compte que:  
 

- Els noms dels formularis no han de tenir espais 

- Els documents mai es poden aportar directament, sinó que es fa sempre a través del 
formulari que us descarregueu de la web, ja sigui el de sol·licitud quan sol·liciteu l ’ajut, 
o bé el d’aportació quan hagueu de presentar documentació complementària que us 

han requerit o que voleu aportar voluntàriament. 

 
2. Formulari de sol·licitud d’ajut 

 
1. Per realitzar el tràmit de presentar la candidatura al premi, entreu a 

https://seu.gencat.cat/, cerqueu l’ajut (escrivint al cercador de tràmits, per exemple, la 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/
https://seu.gencat.cat/
https://seu.gencat.cat/
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paraula PITA), i dins de l’ajut aneu a “Què necessiteu fer?” “Optar a l’ajut”, descarregueu -
vos el formulari de sol·licitud i guardeu-lo al vostre ordinador en local. 
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2. Empleneu el formulari: 

 
- El primer punt a emplenar és la indicació si sou persona física o jurídica. 

 

- En les dades d’identificació de l’entitat sol·licitant  detallar el nom de l’entitat que 
sol·licita l’ajut, número d’identificació fiscal (NIF), adreça, municipi, província, codi 
postal, telèfon  i correu electrònic. 

 
- En dades del/ de la representat fer constar el nom del/ la president/a, apoderat/da o 

persona de màxima autoritat de l’entitat sol·licitat, indicant el seu càrrec, número 

d’identificació fiscal, telèfon i correu electrònic.  

Tingueu present que els avisos de dipòsit de les notificacions i algunes 
comunicacions sobre la sol·licitud es fan via correu electrònic, pel que cal que 

l’adreça electrònica que comuniqueu en aquestes dades, sigui una adreça 
operativa 

 

- En l’apartat “Acció subvencionable” escollir la modalitat del premi a què opteu. 
 

- Emplenar l’apartat “Títol de l’activitat”. 

 
- Si es vol presentar una altra activitat a una modalitat diferent del premi clicar sobre el 

botó “Afegir” i emplenar els apartats corresponents.  

 
- Emplenar la resta d’apartats del formulari. 
 

- Adjunteu la documentació requerida, i guardeu-lo un cop revisat si tot és correcte.  
 

3. Torneu a entrar a tràmits gencat a la mateixa pantalla i aneu a l’últim pas “enviar a 

tramitar i rebre acusament de rebuda”, seleccioneu el fitxer, adjunteu el document i 
envieu-lo. 
 

4. Per enviar la sol·licitud és necessària la signatura mitjançant certificat digital o IdCat 
mòbil. 
 

Per fer l’enviament cal signar la tramesa. Després d’annexar el fitxer heu de clicar el botó Enviar.  
En aquest moment us demanarà que us identifiqueu introduint el DNI i el vostre mòbil per rebre 
un sms amb el codi numèric que us cal per a fer la tramesa, si heu escollit fer la tramesa a través 

d’idCAT Mòbil. Prèviament heu d’estar donats d’alta al servei d’idCAT Mòbil:  
https://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-
digital/id-cat-mobil/ 

 

 
 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
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En aquesta pantalla triareu si voleu utilitzar l’ idCAT Mòbil. També és possible utilitzar un certificat 
digital reconegut a través del botó inferior corresponent.  

 
 

 
 

 
Si hem optat per idCAT Mòbil, rebrem un sms amb un codi que serà el que hem d’introduir per 
poder autenticar-nos i signar la tramesa.  
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Un cop fet això, se’ns retorna la confirmació de l’enviament, amb el codi de tràmit i l’acusament 
de rebuda. És altament recomanable desar i guardar l’acusament de rebuda del formulari atès 

que és l’únic justificant de presentació vàlid.  
 

 
 
 

Posteriorment, es rebrà un correu a l’adreça electrònica informada en la sol·licitud, amb un enllaç  
que permet accedir a “La meva carpeta” per consultar la informació de l’expedient.  

 

NOTA: Les dades del certificat emprat (ja sigui IdCat mòbil o altre) han de coincidir amb 
les dades de la persona sol·licitant (sigui física o jurídica) o del representant de la persona 
jurídica (caldrà acreditar la representació documentalment). Si no coincideix apareix el 

següent error de tramitació: 
 

 
 

Un cop enviada la petició, el portal ha de retornar el codi de tràmit, el número de registre i la 
data i hora del registre. Finalment, també podeu descarregar-vos l’acusament de rebuda, que 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do?set-locale=ca_ES
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és una còpia del formulari amb les dades anteriors i signada amb un segell de la Generalitat  
indicant que s’ha rebut i amb codis que validen la integritat de la tramesa.  

 
Seguint l’enllaç arribarem a “La meva carpeta” 
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do?set-locale=ca_ES . Amb el codi del tràmit (ID) que 

s’ha generat en trametre el formulari i que també consta a l’acusament de rebuda, cal clicar al 
nom del tràmit. 

 

 
 
A continuació, caldrà introduir el mateix identificador (DNI o NIF) de la persona física o jurídica 
que figura com a sol·licitant en el formulari de sol·licitud enviat.  

 

 
 
D’aquesta manera, accedirem a l’espai on a mida que s’actualitzi l’expedient ens apareixerà més 
informació del nostre tràmit. 

 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do?set-locale=ca_ES
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En aquest sentit, en cas que se’ns requereixi esmenar la documentació de la sol·licitud es rebrà 
un correu com aquest. 
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Fent el mateix procés d’identificació anterior a “La meva carpeta”, veurem que ara hi apareix una 
nova pestanya “Documents enviats o requerits”. En situar-nos en aquesta pestanya, podrem 

enviar la documentació requerida. 

 

 
 
En aquesta pantalla hi ha en vermell documents enviats o requerits a dalt i a baix de tot. Clicar 
en qualsevol dels dos: 

  

 
 
Prémer ‘Accedeix’ 
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Clicar sobre “Tria un fitxer”, triar el fitxer que es vol enviar i prémer “Envia” 

 

 
 
Un cop enviat el document el ciutadà obté el número de registre. 

 
 


