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CONVOCATÒRIA
DE
SUBVENCIONS
PROGRAMES
D’INTERÈS GENERAL AMB CÀRREC A L’ASSIGNACIÓ
TRIBUTÀRIA DEL 0,7% DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA
DE LES PERSONES FÍSIQUES
PREGUNTA

RESPOSTA

On puc trobar
informació sobre
aquesta
convocatòria?

La informació es troba a la pàgina web del Departament de Treball i
Afers socials, i s’actualitzarà a mesura que avanci la convocatòria:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencion
s/subvencions-per-a-entitats-del-departament-de-treball-aferssocials-i-families/subvencions-per-a-entitats/

Qui pot sol·licitar la Podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions les
subvenció?
entitats del Tercer Sector d’Acció Social a Catalunya, la Creu Roja
Espanyola a Catalunya, així com la resta d’entitats del Tercer sector
d’Acció Social definides a l’article 2 de la llei 43/2015, de 9 d’octubre,
del Tercer Sector d’Acció Social, i les entitats o organitzacions no
governamentals, que reuneixin els requisits establerts a les bases.
Les entitats hauran de tenir seu o delegació a Catalunya o delegació i
desenvolupar les activitats objecte d’aquestes bases a Catalunya. Això
s’acreditarà mitjançant la inscripció als registres següents:
• Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques;
• Registre d'Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials;
• Cens d’Entitats Juvenils;
• Registre del voluntariat
Una administració
pública, o un altre
tipus d’entitat pot
sol·licitar
la
subvenció?

No. No s’entendran incloses dintre de la tipologia de les entitats del
Tercer Sector d’Acció Social els organismes o entitats de dret públic
adscrits o vinculats a una Administració Pública, les universitats, els
partits polítics i les fundacions que en depenguin, els col·legis
professionals, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, les
societats civils, les organitzacions empresarials i els sindicats i altres
entitats amb finalitats similars.

Una
entitat Sí, però ha de tenir la seu o delegació a Catalunya i desenvolupar les
registrada
al activitats objecte d’aquestes bases a Catalunya.
Registro
de
Asociaciones del
Ministerio
del
Interior
pot
sol·licitar
la
subvenció?
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Una entitat amb
àmbit
d’actuació
superior
al
de
Catalunya
pot
sol·licitar
la
subvenció?

Sí, però ha de tenir seu a Catalunya i desenvolupar les activitats
objecte d’aquestes bases a Catalunya.
Ha d’estar inscrita en el registre genèric corresponent o haver-ho
sol·licitat abans de la finalització del termini de presentació de les
sol·licituds de subvenció.
Caldrà que l’entitat estigui legalment constituïda al menys amb dos
anys d’antelació a la data de publicació de la convocatòria, a banda de
la resta de requisits genèrics legals, que constaran a les bases.

Fins ara la meva
entitat sol·licitava
la subvenció a
través
d’una
federació d’àmbit
estatal. M’hi puc
presentar?
Quan puc fer la
sol·licitud
de
subvenció?

Sí, però ha de tenir seu o delegació a Catalunya i desenvolupar les
activitats objecte d’aquestes bases a Catalunya.

Un cop es publiquin les bases i la convocatòria. Està previst que durant
la primera quinzena d’agost es publiquin les bases i, al voltant del 20
del mateix mes, s’obri el termini de sol·licitud.
En qualsevol cas, la informació actualitzada de la convocatòria i dels
terminis estarà disponible al web del Departament de Treball i Afers
socials:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencion
s/subvencions-per-a-entitats-del-departament-de-treball-aferssocials-i-families/subvencions-per-a-entitats/

On podré fer la Al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:
Sol·licitud
de http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencion
s/subvencions-per-a-entitats-del-departament-de-treball-aferssubvenció
socials-i-families/subvencions-per-a-entitats/
La sol·licitud es tramita de forma telemàtica i per a fer-la cal un
certificat digital.
Les bases establiran el procediment amb detall.
.
Com puc treure un Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l’entitat o el
certificat digital?
seu representant legal disposi d’un certificat digital vàlid i vigent.
Si no el teniu, recomanem treure l’IdCAT perquè és immediat i gratuït.
la sol·licitud de l’idCAT l’ha de fer la persona representant de l’entitat,
ja que serà ella la que signarà el formulari de sol·licitud de subvenció.
Més informació:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencion
s/subvencions-per-a-entitats-del-departament-de-treball-afers-
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socials-i-families/subvencions-per-a-entitats/procediment-detramitacio/certificats-digitals/

Puc incloure a la Sí. Podran justificar-se amb càrrec a la subvenció rebuda les despeses
sol·licitud
de que, en el seu cas, hagin pogut efectuar-se des del mateix any de
publicació de la convocatòria, sempre que es refereixin a costos reals
subvenció
de les activitats incloses en els programes subvencionats.
despeses
corresponents
a
l’exercici 2017
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