
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar i Família 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Divendres, 27 de març de 2015 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA 
 
Ha sortit publicada la convocatòria de 
subvencions d’aquest any 2015 del Departament 
de Benestar Social i Família (DOGC núm. 6840 - 
27.3.2015) 
 
El termini de presentació del formulari de 
sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que 
l’acompanyen, comença el dia 1 d’abril i finalitza el 
dia 20 d’abril de 2015, ambdós inclosos. 
 
El Departament de Benestar Social i Família ha 
habilitat en el seu web una secció sobre 
la Convocatòria ordinària de subvencions per a 
entitats per tal d’aclarir els dubtes que tingueu sobre 
el nou procediment de sol·licitud, la qual s’anirà 
actualitzant periòdicament. Qualsevol novetat o 
notícia a comunicar en relació a la convocatòria es 
farà mitjançant un noticiari que s’ubicarà a la pàgina 
principal de la secció.  Per tant és important 
consultar-la per tal d’informar-vos de qualsevol 
esdeveniment o canvi. 
 
A la nova secció hi trobareu els apartats següents:  
 
Catàleg de subvencions 
En aquest apartat es detallen les diferents línies 
d’actuació que s’inclouen dins de les subvencions. 
És a dir quines activitats, projectes i serveis poden 
ser objecte de les subvencions. 
 
Procediment de tramitació 
Hi trobareu informació detallada sobre la tramitació 
electrònica obligatòria, els certificats digitals 
recomanats, com fer la sol·licitud de la subvenció, 
l’aportació de la documentació necessària i la 
justificació.  
Aquest apartat serà dels més vius ja que s’hi aniran 
incorporant progressivament les novetats sobre el 
procediment que es vagin succeint (aprovació de 
formularis, publicació del tràmit a l’OVT, etc.) i, per 

això, és important que es vagi consultant 
periòdicament. 
 
Seguiment de l'expedient 
En aquesta pàgina es faciliten consells útils per 
saber com estar informats en tot moment de l’estat 
de la sol·licitud de la subvenció per Internet. 
 
Suport a les entitats 
Aquest apartat és un calaix de recursos per poder 
resoldre els dubtes que puguin sorgir en cada 
moment. Incorpora informació sobre les oficines del 
Departament que faran suport a la tramitació. 
 
Agenda 
Aquesta eina us permetrà estar informats de totes 
les accions que envolten la convocatòria ordinària de 
subvencions 2015. La informació es visualitza en 
forma de calendari.  
  
Recordeu 
Enguany la sol·licitud de subvenció només es pot 
tramitar electrònicament. 
 
Suport des de la Federació d’Ateneus 
Com ja sabeu la Federació d’Ateneus de Catalunya 
posa a la disposició de les entitats federades el 
servei de subvencions que us ajudarà a presentar la 
vostra subvenció. 
Per més informació www.ateneus.cat 
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