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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOL LA INADMISSIÓ I EL DESISTIMENT DE 
LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ PER A LA MOBILITAT D’ARTISTES PER A 
ACTUACIONS I/O GIRES FORA DE CATALUNYA EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA I 
LES ARTS ESCÈNIQUES  

Ref. 02/ L0169 U10 N-2020_MÚSICA I ESCÈNIQUES_INAD_DEST 

 
 
Fets 
 
1. Per resolució de la directora del Consorci de l'Institut Ramon Llull (en endavant, 
l'Institut Ramon Llull), de 18 de maig de 2020 (DOGC núm. 8139 de 22 de maig de 
2020) s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència no competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora 
de Catalunya en l’àmbit de la música i les arts escèniques per a l’any 2020.  
 
2. En data 17 de juny de 2020 finalitza el termini de presentació de sol·licituds en el 
marc d’aquesta convocatòria. 

 
3. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència 
consten a l’expedient. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

 
2. El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya. 
 
3. L’acord de govern Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la 
modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, 
de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels 
procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se 
n'aprova el text íntegre.  
 
4. Els articles 21, 93, 94.1 i 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
5. La base 10 que regeix la concessió de subvencions per a la mobilitat d’artistes per a 
actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música i les arts escèniques 
regula la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds. 
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D’acord amb la base 10.3, la qual estableix que prèviament a la concessió de les 
subvencions, l’òrgan instructor resoldrà sobre la inadmissió o el desistiment de les 
sol·licituds,  
 
 
Resolc, 
 
1. Inadmetre les sol·licituds de subvenció que es detallen en Annex I. 

 
2. Acceptar el desistiment i declarar conclús el procediment de les sol·licituds de 
subvenció que es detallen en Annex II. 
 
3. Declarar el desistiment de les sol·licituds de subvenció que es detallen en Annex III. 

 
 

Recursos procedents 
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord amb els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i amb l’article 19 dels Estatuts de l’Institut Ramon 
Llull, es pot interposar recurs d’alçada davant de la directora de l’Institut Ramon Llull, 
en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la 
publicació d’aquesta resolució. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va 
produir la publicació. 
 
La instructora 
 
 
 
 
 
Antònia Andúgar i Andreu 
Gerent de l’Institut Ramon Llull 
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ANNEX I 
 
 
L0169 U10 N-CIR 194/20- 1  
Sol·licitant: Anna Alavedra Cabeza 
Artista: Cia.Anna Confetti 
Dates: 11/02/2020 
Activitat: dues actuacions de la companyia Anna Confetti amb l'espectacle "A la 
fresca". Gijón (Espanya) 
Import sol·licitat: 958,42 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 16 de juny del 2020, dins del termini de presentació de sol·licituds, Anna 
Alavedra Cabeza presenta una sol·licitud de subvenció per realitzar dues actuacions 
de la companyia Anna Confetti amb l'espectacle "A la fresca" a la Feria Europea de 
Artes Escénicas para Niños y Niñas FETEN (Gijón). 
 
La resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires 
fora de Catalunya en l’àmbit de la música i les arts escèniques per a l’any 2020 
(DOGC núm. 8139, de 22.5.2020) estableix que aquesta concessió de subvencions es 
regeix per les bases aprovades per l’Acord del Consell de Direcció de data 15 de maig 
de 2020  (DOGC núm. 8139, de 22.5.2020) i per la normativa general de subvencions. 
 
El punt 1.2 de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a la mobilitat 
d'artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música i les arts 
escèniques estableix que no són objecte d’aquesta convocatòria, entre d'altres, 
"l’assistència a fires i mercats per fer showcases." 
 
Per tant, les despeses sol·licitades per actuar a la Feria Europea de Artes Escénicas 
para Niños y Niñas FETEN no són subvencionables ja que es tracta d’una fira inscrita 
en la coordinadora de ferias de Artes escénicas del Estado (COFAE).  
 
Per aquest motiu, l’òrgan instructor resol la inadmissió d’aquesta sol·licitud, tal com 
indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-TEA 178/20- 1  
Sol·licitant: Parabrisa, SCP 
Artista: CaboSanRoque 
Dates: 27/02/2020 a 07/03/2020 
Activitat: vint-i-dues actuacions de la companyia CaboSanRoque amb l'espectacle 
"Dimonis". Toulouse (França) 
Import sol·licitat: 2.397,22 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
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Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 17 de juny de 2020, dins del termini de presentació de sol·licituds, Parabrisa 
SCP presenta una sol·licitud de subvenció per a la realització de vint-i-dues actuacions 
de la companyia CaboSanRoque amb l'espectacle "Dimonis" del 27 de febrer al 7 de 
març del 2020 al In extremis Festival théâtre Garonne, a Tolouse (França). 
 
Juntament amb la sol·licitud, tal com s’estableix en la base 7 que regeix aquesta 
convocatòria, el sol·licitant aporta el contracte en què s’especifica que l’artista percep 
contraprestació econòmica per les seves actuacions, signat entre l’entitat 
organitzadora (théâtre Garonne) i la companyia.  
 
La clàusula onze del contracte estableix que l’entitat programadora es farà càrrec de 
manera directa de l’allotjament de la companyia el període corresponent a la durada 
de l’activitat. La clàusula dotze del contracte estableix que l’entitat programadora 
abonarà a la companyia un total de 871,66 € pel concepte de desplaçament de la 
companyia, així com un import màxim total de 1.882,76 € pel concepte de transport de 
càrrega.  
 
La resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires 
fora de Catalunya en l’àmbit de la música i les arts escèniques per a l’any 2020 
(DOGC núm. 8139, de 22.5.2020) estableix que aquesta concessió de subvencions es 
regeix per les bases aprovades per l’Acord del Consell de Direcció de data 15 de maig 
de 2020  (DOGC núm. 8139, de 22.5.2020) i per la normativa general de subvencions. 
 
La base 5 de les bases esmentades estableix que les despeses subvencionables són 
únicament i exclusivament les corresponents al desplaçament, allotjament i/o al 
transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer. Per tant, les 
despeses sol·licitades per actuar al In extremis Festival théâtre Garonne no són 
subvencionables ja que estan assumides per l’entitat organitzadora.  
 
Per aquest motiu, l’òrgan instructor resol la inadmissió d’aquesta sol·licitud, tal com 
indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-TEA 184/20- 1  
Sol·licitant: Agrupación Señor Serrano, SCCL 
Artista: Agrupación Señor Serrano 
Dates: 11/06/2020 a 12/06/2020 
Activitat: dues actuacions de la companyia Agrupación Señor Serrano amb 
l'espectacle "Kingdom". Jerusalem (Israel) 
Import sol·licitat: 1.481,59 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Importatorgat: 0,00 € 
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En data 17 de juny de 2020, dins del termini de presentació de sol·licituds, Agrupación 
Señor Serrano, SCCL presenta una sol·licitud de subvenció per a la realització de 
dues actuacions de la companyia Agrupación Señor Serrano amb l'espectacle 
"Kingdom" els dies 11 i 12 de juny del 2020 a l’Israel Festival Jerusalem (Israel), que 
van ser cancel·lades pel festival. 
 
La resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires 
fora de Catalunya en l’àmbit de la música i les arts escèniques per a l’any 2020 
(DOGC núm. 8139, de 22.5.2020) estableix que aquesta concessió de subvencions es 
regeix per les bases aprovades per l’Acord del Consell de Direcció de data 15 de maig 
de 2020  (DOGC núm. 8139, de 22.5.2020) i per la normativa general de subvencions. 
 
La base 5.1 de les bases esmentades estableix que en el cas de les actuacions/gires 
anul·lades a causa de la situació excepcional generada pel COVID-19, únicament es 
consideraran despeses subvencionables aquelles realitzades per les persones 
beneficiàries encara que no s'hagin assolit, totalment o parcialment, l'objecte i finalitat 
de la subvenció, i sempre que no s'hagin pogut rescabalar d'aquestes despeses i 
tampoc s'hagin obtingut vals que es puguin bescanviar per desplaçaments o 
allotjaments futurs. 
 
En cas que no existeixi reemborsament o val de la despesa en qüestió, la base 7 de 
les bases esmentades exigeix la documentació següent per tal de justificar la 
impossibilitat de rescabalament de la despesa: una declaració jurada d'acord amb el 
model que s'inclou al formulari de sol·licitud, en què es declari la impossibilitat de 
rescabalar-se de la despeses realitzades en concepte d'allotjament, desplaçament i 
transports de la càrrega, corresponents a les actuacions anul·lades i un 
certificat/comunicació de les empreses proveïdores en què es certifiqui o s'exposi que 
no s'efectuarà el reemborsament a les persones beneficiàries de les despeses 
corresponents a l'allotjament, desplaçament i transport de càrrega, ni es concediran 
vals que es puguin bescanviar per desplaçaments o allotjaments futurs, corresponents 
a les actuacions anul·lades. 
 
La persona sol·licitant no aporta documentació que acrediti la impossibilitat de 
rescabalament. Per tant, les despeses sol·licitades per la cancel·lació de l’Israel 
Festival Jerusalem no són subvencionables ja que no s’ha acreditat el no 
rescabalament de les despeses assumides.  
 
Per aquest motiu, l’òrgan instructor resol la inadmissió d’aquesta sol·licitud, tal com 
indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-TEA 235/20- 1  
Sol·licitant: Joel Minguet Sorribas 
Artista: Joel Minguet Sorribas 
Dates: 08/01/2020 a 25/01/2020 
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Activitat: tretze actuacions de Joel Minguet Sorribas amb l'espectacle "Lorca". Buenos 
Aires (Argentina) 
Import sol·licitat: 665,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 25 de juny de 2020, dins del termini de presentació de sol·licituds, Joan 
Minguet Sorribas presenta una sol·licitud de subvenció per a la realització de tretze 
actuacions de Joan Minguet Sorribas amb l'espectacle "Lorca" del 8 al 25 de gener de 
2020 al Teatro Pan y Arte de Buenos Aires (Argentina). 
 
La base 1 de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a la mobilitat 
d'artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música i les arts 
escèniques requereix, per a la concessió d’aquestes subvencions, “que s’hagi realitzat 
un mínim de 10 actuacions fora de Catalunya els últims 3 anys anteriors a la 
convocatòria. En els casos d’artistes i/o grups amb una trajectòria inferior a 3 anys o 
amb més de 12 integrants el nombre mínim d’actuacions és de 5 actuacions”. 
 
En data 1 de setembre de 2020, l’Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica 
a la persona sol·licitant en què se li reclama que aporti la documentació que li manca 
(una relació detallada de les actuacions realitzades en els últims tres anys anteriors a 
l’any de la convocatòria indicant les dates, el nom de l’equipament o festival, ciutat i 
país de cadascuna d’elles i el nom de l’espectacle, així com un resum de la trajectòria 
més rellevant en funció dels projectes i col·laboracions portats a terme realtius a 
l’artista/companyia objecte de la sol·licitud). El sol·licitant és notificat l’1 de setembre 
de 2020 però no presenta la documentació que se li reclama en el termini 
corresponent. 
 
Per aquest motiu, l’òrgan instructor resol la inadmissió d’aquesta sol·licitud, tal com 
indica el punt 10 de les bases. 
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ANNEX II 
 
 
L0169 U10 N-MU 167/20- 1  
Sol·licitant: Centre Internacional de Música Antiga Fundació Privada 
Artista: La Capella Reial de Catalunya 
Dates: 03/02/2020 
Activitat: gira de sis actuacions de la formació La Capella Reial de Catalunya als Estats 
Units d’Amèrica. Berkeley, Los Angeles, Salt Lake City, Hanover, Boston, Chicago 
(Estats Units d'Amèrica) 
Import sol·licitat: 20.000,00 € 
Import subvencionable:0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El Centre Internacional de Música Antiga Fundació Privada manifesta expressament la 
seva voluntat de desistir de la subvenció en data 24 de setembre de 2020. L’òrgan 
instructor accepta el desistiment presentat tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-MU 170/20- 1  
Sol·licitant: Centre Internacional de Música Antiga Fundació Privada 
Artista: Le Concert des Nations 
Dates: 17/01/2020 a 23/02/2020 
Activitat: dues actuacions de l'orquesta Le Concert des Nations. Martigny (Suïssa) i 
Moscou (Rússia) 
Import sol·licitat: 17.100,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El Centre Internacional de Música Antiga Fundació Privada manifesta expressament la 
seva voluntat de desistir de la subvenció en data 24 de setembre de 2020. L’òrgan 
instructor accepta el desistiment presentat tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-MU 174/20- 1  
Sol·licitant: Centre Internacional de Música Antiga Fundació Privada 
Artista: Hespèrion XXI 
Dates: 19/01/2020 a 25/02/2020 
Activitat: gira de set actuacions de la formació musical Hespèrion XXI. Lutry (Suïssa), 
Praga (República Txeca), Varese, Florència, Parma, Roma i Torí (Itàlia) 
Import sol·licitat: 7.648,63 € 
Import subvencionable:0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
El Centre Internacional de Música Antiga Fundació Privada manifesta expressament la 
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seva voluntat de desistir de la subvenció en data 24 de setembre de 2020. L’òrgan 
instructor accepta el desistiment presentat tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-TEA 139/20- 1  
Sol·licitant: Santiago Arnal Caparrós 
Artista: Per Poc Marionetes 
Dates: 16/01/2020 a 14/02/2020 
Activitat: vint actuacions de la companyia Per Poc Marionetes amb els espectacles 
"Romeo y Julieta, de Prokofiev" i "Pere i el llop, de Prokofiev". Florencia (Itàlia), Palma 
de Mallorca i Santiago de Compostela (Espanya) 
Import sol·licitat: 4.115,68 € 
Import subvencionable:0,00 € 
Importatorgat: 0,00 € 
 
Santiago Arnal Caparrós manifesta expressament la seva voluntat de desistir de la 
subvenció en data 16 de juny de 2020. L’òrgan instructor accepta el desistiment 
presentat tal com indica el punt 10 de les bases. 
 
 
L0169 U10 N-TEA 156/20- 1  
Sol·licitant: Carolina Coral Manero Heras 
Artista: José y sus Hermanas 
Dates: 19/01/2020 
Activitat: dues actuacions de la companyia José y sus Hermanas amb l'espectacle 
"Los bancos regalan sandwicheras y chorizos". Manacor (Espanya) 
Import sol·licitat: 1.406,93 € 
Import subvencionable: 1.406,93 € 
Importatorgat: 0,00 € 
 
Carolina Coral Manero Heras manifesta expressament la seva voluntat de desistir de 
la subvenció en data 2 de setembre de 2020. L’òrgan instructor accepta el desistiment 
presentat tal com indica el punt 10 de les bases. 
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ANNEX III 
 
 
L0169 U10 N-MU 164/20- 1  
Sol·licitant: El Pez Cruz, SL 
Artista: Silvia Pérez Cruz 
Dates: 31/01/2020 a 13/02/2020 
Activitat: dues actuacions de Silvia Pérez Cruz a França. Bischeim i Saint Martin des 
Champs (França) 
Import sol·licitat: 3.472,49 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 16 de juny de 2020, dins del termini de presentació de sol·licituds, El Pez Cruz 
SL presenta una sol·licitud de subvenció per realitzar dues actuacions de Silvia Pérez 
Cruz a França. 
 
En data 25 d'agost de 2020, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica al 
sol·licitant en què se li reclama que aporti la documentació que li manca (els 
contractes signats per l'entitat organitzadora en què s’especifiqui que l’artista percep 
contraprestació econòmica per la seves actuacions.). La persona sol·licitant és 
notificada el 31 d'agost de 2020 però no presenta la documentació requerida en el 
termini corresponent.  
 
La base 10.2 de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a la mobilitat 
d'artistes per actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música i les arts 
escèniques estableix que la manca de presentació de qualsevol dels documents que 
preveu la base 7, o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 
10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud.  
 
Per aquest motiu, es considera que la persona sol·licitant desisteix de la seva 
sol·licitud. 
 
 
L0169 U10 N-MU 212/20- 1  
Sol·licitant: Lucas Martínez Membrilla 
Artista: Lucas Martínez Project 
Dates: 05/01/2020 a 16/04/2020 
Activitat: gira de trenta actuacions de la formació Lucas Martinez Project. Beijing, 
Shanghai  (Xina), Cholula, Ciutat de Mèxic, Mèxic DF, Santiago de Querétaro i Tuxtla 
Gutiérrez (Mèxic) 
Import sol·licitat: 3.500,00 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 5 de juliol de 2020, dins del termini de presentació de sol·licituds, Lucas 
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Martínez Membrilla presenta una sol·licitud de subvenció per realitzar una gira de la 
formació Lucas Martinez Project a la Xina i Mèxic. 
 
En data 28 d’agost de 2020, l'Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica al 
sol·licitant en què se li reclama que aporti la documentació que li manca (contractes en 
què s’especifiqui que l’artista percep contraprestació econòmica per la seves 
actuacions; un aclariment sobre el numero d’actuacions, la ruta i el calendari, la 
memòria valorativa de les activitats, les factures i la documentació acreditativa dels 
pagaments; i la documentació que acrediti la personalitat jurídica del sol·licitant). El 
sol·licitant és notificat el 28 d’agost de 2020 però no presenta la documentació 
requerida en el termini corresponent.  
 
La base 10.2 de les bases que regeixen la concessió de subvencions per a la mobilitat 
d'artistes per actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música estableix 
que la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7, o la 
manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el 
requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud.  
 
Per aquest motiu, es considera que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
 
L0169 U10 N-TEA 169/20- 1  
Sol·licitant: Fundació Privada Sagrera 
Artista: Cia. Pelipolaca 
Dates: 03/02/2020 
Activitat: una actuació de la companyia Cia Pelipolaca amb l'espectacle "Ellas comen". 
La Serena (Xile) 
Import sol·licitat: 4.013,77 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 16 de juny de 2020, dins del termini de presentació de sol·licituds, la Fundació 
Privada Sagrera presenta una sol·licitud de subvenció per a una actuació de la 
companyia Cia Pelipolaca amb l'espectacle "Autònoma" el 3 de febrer del 2020 al 
Festival Internacional Teatro Puerto en La Serena (Xile). 
 
En data 28 d’agost de 2020, l’Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica a la 
persona sol·licitant en què se li reclama que aporti la documentació que li manca 
(relació detallada d’actuacions fora de Catalunya i acreditació de la presentació de 
comptes anuals davant del protectorat). El sol·licitant és notificat el 28 d’agost de 2020 
però no presenta la documentació que se li reclama en el termini corresponent. 
 
La base 10.2 de les bases que regeixen la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de 
Catalunya en l’àmbit de la música i les arts escèniques per a l’any 2020 estableix que 
la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7, o la 
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manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el 
requeriment previ comporta el desistiment de la sol·licitud. 
 
Per aquest motiu, es considera que la persona sol·licitant desisteix de la seva 
sol·licitud. 
 
 
L0169 U10 N-TEA 206/20- 1  
Sol·licitant: Los Montoya, SCP 
Artista: Los Montoya 
Dates: 09/01/2020 a 26/01/2020 
Activitat: catorze actuacions de la companyia Los Montoya amb l'espectacle 
"Desayuna conmigo". Madrid (Espanya) 
Import sol·licitat: 7.754,18 € 
Import subvencionable: 0,00 € 
Import atorgat: 0,00 € 
 
En data 17 de juny de 2020, dins del termini de presentació de sol·licituds, Los 
Montoya SCP presenta una sol·licitud de subvenció per a la realització de catorze 
actuacions de la companyia Los Montoya amb l'espectacle "Desayuna conmigo", del 9 
al 26 de gener del 2020 al Teatro de la Abadia (Madrid). 
 
En data 7 de setembre de 2020, l’Institut Ramon Llull tramet una notificació electrònica 
al sol·licitant en què se li reclama que aporti la documentació que li manca (ruta i 
calendari dels desplaçaments, relació d’actuacions realitzades fora de Catalunya, així 
com la trajectòria de la companyia, documentació administrativa de la SCP, relació de 
despeses, justificants i memòria econòmics i memòria explicativa). El sol·licitant és 
notificat el 18 de setembre de 2020 però no presenta la documentació que se li 
reclama en el termini corresponent. 

La base 10 de les bases que regeixen la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de 
Catalunya en l’àmbit de la música i les arts escèniques per a l’any 2020  estableix que 
"la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7, o la 
manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el 
requeriment previ", comporta el desistiment de la sol·licitud. 

Per aquest motiu, es considera que la persona sol·licitant desisteix de la seva 
sol·licitud. 
 
 
 
 

 


