GUIA PER ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL A UN EXPEDIENT
Abans de començar aquest tràmit telemàtic cal tenir en compte que:
-

És necessari tenir instal·lat el certificat digital de la persona sol·licitant al
navegador web.
ATENCIÓ: Per evitar problemes amb la signatura digital es recomana realitzar
el tràmit amb un dels següents navegadors:
- Internet Explorer a Windows
- Safari a Mac
- Firefox amb versió anterior a la 58.0 a Windows o Mac

-

Cal tenir instal·lat el programa Java al vostre ordinador.
Si no el té instal·lat el pot trobar al següent enllaç:
https://www.java.com/es/download/

1. Accedir al portal "Subvencions del programa “Barcelona”: Foment de l'inici de nova
activitat econòmica per a treballadors i treballadores autònomes" a través del
següent enllaç:
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/IMH.html?&stpid=20160001218&style=empresa&language=ca

2. Clicar a "Iniciar el tràmit"
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3. A la següent finestra clicar a "Continuar amb certificat".
S'obrirà una nova finestra on s'haurà de seleccionar el certificat digital del sol·licitant
amb el qual es desitja fer el tràmit.

4. A l’apartat "Annexió de documents a sol·licituds ja registrades" seleccionar
"Continuar".
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5. Omplir les dades obligatòries i indicar el "Número de referencia del tràmit".
Aquest número el pot trobar al justificant pdf que es va obtenir en el moment de
finalitzar el registre de seva la sol·licitud.
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6. A la pantalla "Confirmació de dades" seleccionar "Continuar".
7. La següent finestra dóna l'opció d'annexar fins a 3 documents. Un cop annexat el/s
document/s fer clic a "Continuar".
(Si es necessari annexar més de 3 documents s'haurà de repetir tot el procediment des
del principi tantes vegades com sigui necessari fins a adjuntar tota la documentació
desitjada).

8. A la següent finestra, "Confirmació de dades", fer clic a "Continuar".
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9. A la finestra de "Signatura digital" fer clic a "Iniciar Signatura".
S'obrirà una segona finestra. Caldrà esperar que el navegador mostri una finestra com
la següent.
Fer clic a "Obre amb Java(TM)..." i després "D'acord".

Acceptar l'execució de "Applet de signatura" fent clic a "Run".
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Seleccionarem el certificat digital que volem fer servir (haurà de ser el de la persona
sol·licitant de l'ajuda).

Esperem a que el procés de signatura finalitzi. La pantalla ha de mostrar un missatge
com el següent.

*En cas que es mostri el missatge “Procés de signatura finalitzat amb errors” voldrà dir
que els documents NO s’han signat i per tant NO s’han adjuntat al seu expedient.
Per solucionar aquest problema es recomana fer servir els navegadors Internet
Explorer (Windows), Safari (Mac) o Firefox versió anterior a la 58.0.
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10. L'anterior finestra es tancarà en 10 segons. Posteriorment es mostrarà una finestra
com la següent.
IMPORTANT: S'ha de fer clic a "Continuar" per finalitzar el tràmit d'annexió de
documents. Si no es fa clic a “Continuar” els documents NO es pujaran al seu
expedient.

11. Un cop s'hagi fet clic a "Continuar" es mostrarà un missatge que indicarà que el
tràmit a finalitzat correctament i un arxiu pdf. Aquest arxiu és el justificant de registre
del tràmit. Caldrà descarregar-lo i guardar-lo.
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