
NOTA INFORMATIVA 

Requeriments de la presentació de les sol·licituds:  

 Aquelles persones o entitats sol·licitants dels Premis de Qualitat Democràtica que no 
presentin la documentació que s’especifica a continuació, en els terminis establerts a 
la Convocatòria (del 16 de novembre al 15 de desembre), en quedaran exclosos. 

 Documentació que es considera obligatòria: Instància de sol·licitud de subvenció, 
Sobre 1 i Sobre 2 amb els requeriments especificats a la clàusula Novena de les Bases 
dels esmentats premis. 
 

 En cas de presentar-se dos projectes, (es contempla el màxim d’un per a cada 
modalitat), s’haurà de presentar la mateixa documentació obligatòria per a cada un 
d’ells. 

 En cas de presentar-se un nombre més gran de projectes del màxim permès, 
s’admetran únicament aquells determinats a les bases de la convocatòria, per rigorós 
ordre d’entrada al registre, fins al topall màxim. La resta de projectes es consideraran 
exclosos de la convocatòria.   

 En cas d’ens públics, aquests únicament es podran presentar a la modalitat B (recerca) 
tal com s’especifica a l’apartat 3 de la clàusula Sisena de les bases, pel qual cosa, 
quedarà exclosa qualsevol sol·licitud d’un ens públic en la Modalitat A. 

 Es recomana als sol·licitants, emplenar la instància de sol·licitud amb cura, ja que si hi 
ha un error en la consignació de la modalitat, el projecte quedarà automàticament 
exclòs de la convocatòria.  

 Tal com s’especifica ala clàusula Novena d eles Bases, ni a l’exterior del sobre núm. 2, 
ni a la documentació que es presenti dins d’aquets sobre, no ha de constar cap adreça, 
logotip, nom ni referència a l’entitat o persona autora del projecte. En cas de trobar-se 
algun element que identifiqui els autors/es, el projecte quedarà immediatament exclòs 
de la convocatòria. 

Execució i Justificació dels premis atorgats: 

 Els projectes que resultin premiats a la convocatòria de Qualitat Democràtica 2017, 
hauran d’executar-se en un període màxim de 12 mesos des que es faci efectiu el 
cobrament dels premis. 

 A més de la documentació administrativa, els sol·licitants hauran de justificar 
l’execució del projecte, com a màxim dos mesos després de la seva finalització, amb la 
documentació següent: 

 Modalitat A: Memòria explicativa de l’execució del projecte que contempli 
dades rellevants de l’activitat, els resultats obtinguts, l’avaluació del projecte i 
documents fotogràfics o audiovisuals del seu desenvolupament. 
 Modalitat B: entrega de l’estudi complert de recerca realitzat. 

 

 


