T’ho posem fàcil
per presentar la sol·licitud de Subvencions
Convocatòria C01 – Programes de suport en l’àmbit de l’atenció social
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Accediu a l’apartat “Entitats” de la Seu Electrònica
(https://seu.mataro.cat).

2

Cliqueu el tràmit: Entitats: Subvencions.
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Per tramitar telemàticament heu de clicar la icona blava.

Identifiqueu-vos electrònicament.
Si no teniu certificat de
representant d’entitat, que emet
la Fàbrica Nacional de Moneda i
Timbre, pot iniciar-se el tràmit
amb el certificat personal del
president o presidenta de l’entitat.
Si el president o presidenta no
disposa de certificat digital el més
senzill és obtenir l’idCat Mòbil via
web https://idcatmobil.seu.cat/
Per a obtenir l’idCat Mòbil cal
Número i data de caducitat del DNI;
data de naixement i el codi de
barres de la Targeta Sanitària
Individual (TSI) que lliura el
CatSalut.

IMPORTANT!!! COSES A TENIR EN COMPTE
ABANS D’INICIAR EL TRÀMIT...
A l’hora de desar el tràmit...
És IMPORTANT I NECESSARI que si heu de deixar el tràmit a mitges acabeu d’omplenar
tota la pàgina abans de clicar sortir. D’aquesta manera us quedaran desades totes les
dades introduïdes. Us han de marxar tots els símbols vermells amb l’exclamació per tal
de poder passar a la següent pàgina o bé si heu de sortir i desar.

Per continuar amb el tràmit...
Si heu hagut de deixar el tràmit a mitges, el podeu recuperar dirigint-vos a la vostra
Carpeta Ciutadana a la part superior de la seu electrònica. https://seu.mataro.cat

Segurament us demanarà que us identifiqueu, si és que no ho heu fet abans, i llavors
haureu de clicar a l’ESBORRANY de l’expedient.

Un cop a dins l’ESBORRANY heu de clicar PRESENTACIÓ TELEMÀTICA, d’aquesta manera
recuperareu el tràmit i el podreu continuar allà on el vau deixar. Haureu de clicar
següent fins arribar a la pàgina que vau desar.
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Un cop identificats, us apareixerà la primera part on es recullen les dades de
la persona sol·licitant. A la part inferior heu de marcar que voleu que us
notifiquem a través del correu electrònic.

A continuació se us obrirà el formulari de tramitació. A mida que aneu
emplenant dades el sistema les anirà guardant i podreu recuperar-les, si ho
necessiteu, accedint a la tramitació ja iniciada des de la Carpeta ciutadana.
L’apartat “DADES GENÈRIQUES” l’haureu d’emplenar amb les dades de
l’entitat o bé de la persona sol·licitant (només per a les convocatòries que
permeten la sol·licitud de persones físiques).
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A continuació us demanarà les dades de la persona amb la que, si hi
hagués necessitat, ens posaríem en contacte durant la tramitació.
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A partir d’aquí ja podeu emplenar els camps amb tota la informació del
vostre projecte o programa. En cas de que vulgueu ampliar la informació,
podreu afegir el projecte en pdf al finalitzar el tràmit, però omplir aquest
apartat al formulari serà igualment obligatori.
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A continuació us demanarà les dades bancàries de l’entitat on fer l’ingrés
de la subvenció.
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Inseriu la informació de les despeses i ingressos que preveieu per al
desenvolupament de les activitats del vostre projecte. Recordeu que el
pressupost ha d’estar equilibrat, de manera que l’import total de despeses
ha de ser igual a l’import total d’ingressos.
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Arribats a DADES ESPECÍFIQUES heu de seleccionar la convocatòria per la qual
sol·liciteu la subvenció.

Inseriu les dades específiques necessàries per la sol·licitud d’aquesta
convocatòria.
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A la següent pestanya heu d’indicar les assegurances que teniu contractades.
És obligatori indicar l’assegurança de responsabilitat civil. També heu
d’informar de les dades de l’assegurança d’accidents si les activitats per les
que voleu subvenció inclouen activitats:
-

d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys,
que tenen voluntariat o fomenten l’associacionisme
esportives

No és obligat informar d’assegurances si la sol·licitud de subvenció és a nom
d’una persona física, no d’una entitat. En aquests casos indiqueu “No obligat”.
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A la següent pestanya heu d’indicar si autoritzeu o no a que l’Ajuntament
consulti les dades de l’entitat als registres de la Generalitat i si està al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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A la següent pestanya heu de fer un seguit de declaracions i heu d’informar
de les persones que ocupen determinats càrrecs a l’entitat (en el cas de
sol·licituds a nom d’una persona física, no d’una entitat, indiqueu no procedeix
i al camp DNI/NIE indiqueu el vostre número d’identitat)

A la següent pestanya heu d’indicar si autoritzeu o no a que l’Ajuntament
consulti les dades de l’entitat als registres de la Generalitat i si està al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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A la següent pestanya heu d’acceptar la clàusula de protecció de dades
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Aquí heu de llegir tota la informació facilitada.
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Si ho necessiteu, incorporeu documentació addicional, com ara el vostre
projecte (en format PDF i màxim de 20 MB per document)
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Signeu i presenteu la sol·licitud clicant al botó que trobareu al final de la
pantalla.

Per últim, us
demanarà que
poseu el codi
que rebreu de
nou per sms al
telèfon mòbil.
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El sistema us facilitarà el número d’expedient generat i podreu descarregarvos el comprovant en format PDF. Des de la Carpeta ciutadana podeu
accedir al contingut de l’expedient i fer el seguiment.

I si necessiteu més ajuda contacteu-nos a seu@ajmataro.cat
o consulteu l’apartat “Necessites ajuda” de la Seu Electrònica.

