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SUBVENCIÓ ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
L’ Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona ha obert la convocatòria de subvencions a 
favor d'entitats sense finalitat de lucre de l'Àrea 
d'Atenció a les Persones, per a aquest any 2016 
(BOPB, 26 febrer 2016) 
 
 
Quin tipus de projecte podem presentar? 
Aquest línia de subvencions va destinada a finançar 
projectes que tinguin com a objectiu la inclusió 
social, la lluita contra la vulnerabilitat de les 
persones i la promoció de la convivència i el 
respecte a la diversitat, entre d’altres. Heu de 
presentar el projecte que considereu que millor 
s’ajusta al contingut de les Bases 1 i 10 de la 
convocatòria. 
 
No es subvencionaran actes puntuals com: 
exposicions, congressos, jornades, festes, 
publicacions, premis estudis o investigacions. 
 
 
Quin és el termini de presentació de sol·licituds? 
Del 27 de febrer de 2016 al 17 de març de 2016 
(ambdós inclosos) 
 
 
Quina documentació hem de presentar? 
No podeu presentar qualsevol model de sol·licitud, 
de memòria o de pressupost. Heu de presentar els 
models normalitzats de sol·licitud i Annexos 1, 2 i 3 
que trobareu AQUÍ.  
Aquesta documentació ha de ser original i signats 
pel representant legal de l’entitat, no fotocòpies. 
 
A més, heu d’adjuntar la documentació que 
identifiqui la vostra entitat (fotocòpia dels estatuts, la 
inscripció registral i del NIF) i del representant legal 
(fotocòpia del DNI i un certificat de representació 
legal expedit per/pel Secretari/ària de l’entitat. 

Si en les cinc anteriors convocatòries ja heu 
presentat aquesta documentació, la podreu obviar i 
substituir per una declaració responsable. En tot cas 
heu de presentar la còpia del DNI del representat 
legal. 
 
 
A on és pot presentar la sol·licitud? 
A qualsevol dels Registres Generals de la Diputació 
de Barcelona: 
 
També podeu presentar la sol·licitud en qualsevol 
registre d’altres administracions públiques. 
 
Si presenteu la sol·licitud per Correu postal, heu de 
portar la documentació en sobre obert per a que us 
puguin segellar la sol·licitud amb la data de 
presentació. No és vàlida com a data de presentació 
la data que figura en el sobre o en l’acusament de 
rebut del correu certificat. 
 
 
Tingueu en compte que... 
Només us podeu presentar a un sol àmbit (Benestar 
Social, Igualtat i Ciutadania o Respir) i només podeu 
presentar un únic projecte i, per tant, una única 
sol·licitud. La presentació de més d’una sol·licitud 
suposarà que la sol·licitud presentada amb 
posterioritat quedarà automàticament exclosa. 
 
Us podeu presentar a qualsevol altra convocatòria 
de la Diputació. El que no podeu fer és presentar el 
mateix projecte. 
 
Abans de redactar el vostre projecte, cal que reviseu 
el punt 10 de la convocatòria on es detallen els 
criteris objectius d’atorgament de la subvenció i les 
seves puntuacions. 
 
Podeu sol·licitar el pagament avançat del 50% de la 
subvenció concedida abans de la seva justificació. 
Per al cobrament d’aquesta bestreta, la convocatòria 
ha d’estar resolta i l’entitat ha d’haver acceptat de 

http://www.diba.cat/documents/14465/64945177/Dilig%C3%A8ncia_text+%C3%ADntegre.pdf/cc2ba903-1af0-4cc2-901d-5f17f91122ff
http://www.diba.cat/documents/14465/64945177/Model_solicitud_i_annexos_v2.doc/5110d63a-adba-4728-85e8-872974a0c20d
http://www.diba.cat/documents/14465/33644115/Model_Representacio+legal.doc/fdcf9946-aea1-4360-8cdd-e3bf8f2a8823
http://www.diba.cat/documents/14465/33644115/Model_Representacio+legal.doc/fdcf9946-aea1-4360-8cdd-e3bf8f2a8823
http://www.diba.cat/documents/14465/64945177/Declaraci%C3%B3%20responsable.doc/752c974f-5aea-445a-b6e0-ad3abb831531
http://www.diba.cat/web/registre
http://www.diba.cat/web/registre
http://www.diba.cat/documents/14465/64945177/Dilig%C3%A8ncia_text+%C3%ADntegre.pdf/cc2ba903-1af0-4cc2-901d-5f17f91122ff
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manera expressa la subvenció concedida. Les 
transferències es fan efectives normalment 30 dies 
després d’entrar l’Acceptació per Registre. 
 
 

RECORDEU QUE: 
 
La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) us 
ofereix un servei integral de tramitació de la vostra 
sol·licitud de subvenció que inclou: 
1- Tramitació de la subvenció. 
2- Seguiment del procés de la subvenció. 
3- Justificació de la subvenció. 
 
Si hi esteu interessats, envieu urgentment un correu 
electrònic a: ateneus@ateneus.cat 

 
 
 


