CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS
EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

Actualització de febrer del 2021

Qüestions prèvies
Termini per a la presentació de les sol·licituds de les convocatòries de CI i d’EpD
és de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al BOPT
Els projectes s’han de presentar a través dels formularis disponibles a la web i
són específics per a cada convocatòria
Les bases que regulen les actuals convocatòries són:
• Bases pels projectes d’Educació per al Desenvolupament (2018)

1.- Requisits de les entitats
1)

Persones jurídiques sense afany de lucre legalment constituïdes i registrades
en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament.

2)

Tenir seu social o delegació al terme municipal de Tarragona.

3)

Que d’acord amb els estatuts o normes reguladores, tinguin objectius o
finalitats de significat coincident amb la finalitat de les bases.

4)

Haver justificat en forma qualsevol subvenció anterior atorgada per
l’Ajuntament, excepte en aquells casos en què encara no hagi transcorregut el
corresponent termini de justificació o de pròrroga.

5)

Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

6)

Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació
exigida per participar en la convocatòria.

2.- Requisits dels Projectes
2.1.- Requisits bàsics:
• Cada entitat pot presentar un màxim d’un projecte per
convocatòria
• No s’admetran les sol·licituds que superin l’import
màxim que es fixi en cada convocatòria (base 8.1)

• Educació per al Desenvolupament: 10.000€
• Per la valoració del projectes només es tindrà en compte
la informació que consta en el formulari, els annexes són
informació complementària.

2.3.- Requisits projectes
Els projectes s’han d’adreçar com a mínim a un dels següents objectius:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denunciar i conscienciar sobre les causes de la pobresa i exclusió al Sud
Promoure l’educació per la pau, la solidaritat i el desenvolupament
Impulsar el comerç just, el consum responsable i/o la banca ètica
Promoure el respecte pels Drets Humans
Persones refugiades
Difondre l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

Han de treballar alguna de les quatre dimensions de l’EpD:
1.
2.
3.
4.

Sensibilització
Educació
Recerca
Incidència política

3.- Documentació
3.1.- Sol·licitud específica (cal adjuntar la següent documentació)
a) DNI/NIE/NIF del representant legal de l’entitat
b) Còpia de la comunicació de la composició de la Junta a la Direcció
General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya, o certificat del secretari/ària de l’entitat,
poders notarials, i altres formes legalment admeses, on quedi
acreditada la representació i vigència.
c) Estatuts vigents de l’entitat
No serà necessari presentar aquesta documentació si es troba incorporada i
actualitzada en el Registre Municipal d'Entitats

3.2.- Formulari tècnic (en format pdf i signat pel representant legal )
3.3.- Matriu de planificació (en format pdf)
3.4.- Pressupost (en format pdf)

•

Global

• Desglossat per partides i cofinançadors
3.5.- Documentació referent als agents implicats
• Pactes necessaris per a dur a terme les activitats
• Documents de valoritzacions
3.6 Annexos i altra documentació

4.- Un cop publicada la resolució provisional
• Reformulació del projecte
• Certificat de no tenir deutes amb l’Agència Tributària
• Certificat de no tenir deutes amb la Seguretat Social
• Sol·licitud de transferència bancària
• Compromís de l’entitat de complir amb l’obligació de fer constar
en els materials i difusió la col·laboració de l’Ajuntament de
Tarragona.

