T’ho posem fàcil
per presentar la sol·licitud de Subvencions
Convocatòria extraordinària per a donar suport al manteniment de les entitats afectades
per la COVID-19
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Accediu a l’apartat “Entitats” de la Seu Electrònica
(https://seu.mataro.cat).
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Cliqueu el tràmit: Entitats: Subvencions per al sosteniment de les entitats
afectades per la COVID-19.
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Per tramitar telemàticament cliqueu la icona blava.
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Identifiqueu-vos electrònicament.
Si no teniu certificat de
representant d’entitat, que emet la
Fàbrica Nacional de Moneda i
Timbre, inicieu el tràmit amb el
certificat personal del president/a
de l’entitat.
En cas que el president/a no
disposi de certificat digital, el més
senzill és obtenir l’idCat Mòbil via
web https://idcatmobil.seu.cat/
Per a obtenir l’idCat Mòbil tingueu
a mà el 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!!! 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’omplir tota
la pàgina abans de clicar sortir. D’aquesta manera us quedaran desades totes les dades
introduïdes. Us han de marxar tots els asteriscs per tal de poder passar a la següent
pàgina o bé si heu de sortir i desar.

Per continuar amb el tràmit...
Si heu deixat el tràmit a mitges, el podeu recuperar 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 cliqueu PRESENTACIÓ TELEMÀTICA, per a recuperar el tràmit
i continuar-lo on el vau deixar. Cliqueu l’opció següent fins arribar a la pàgina que vareu
desar.
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Un cop us heu identificat, apareix la primera part on es recullen les dades de
la persona sol·licitant, és a dir el president/a. A la part inferior marqueu que
voleu que us notifiquem a través del correu electrònic.

A continuació s’obre el formulari de tramitació. A mida que aneu omplint
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 “INFORMACIÓ GENERAL” recorda les indicacions bàsiques i heu
d’acceptar que heu llegit la informació.
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A l’apartat DADES ESPECÍFIQUES, en primer lloc, heu d’omplir les dades de
l’entitat, informació que serà contrastada amb els registres oficials.

A continuació us demana les dades de la persona de contacte amb la que, a
part del president/a, si hi hagués necessitat, ens posarem en contacte durant
la tramitació.

Seguidament cal respondre dues preguntes relacionades amb les despeses
que presenteu per a sol·licitar i justificar la subvenció.
Un cop respongueu cada pregunta es desplega els apartats corresponents
per poder introduir tota la informació necessària.
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A partir d’aquí ja podeu omplir els camps de despeses on cal apuntar una
relació de totes les factures o rebuts que es poden presentar en aquesta
convocatòria. Un cop emplenada la informació de la primera factura cal
prémer afegir, per poder incorporar la resta de factures. Recordeu que
només són vàlides les factures del període del 1 de gener al 18 d’octubre de
2021.
Si teniu diverses factures d’un mateix proveïdor, s’ha d’anar introduint una
per una, ja que varien les dades (número de factura, import...). Atenció! Per
tal de no haver d’introduir cada cop les dades del mateix proveïdor hi ha la
possibilitat de prémer el botó copiar, que apareix en el camp accions situat
en el marge dret inferior, i només modificar els camps que varien en cada
factura.

Inseriu les despeses de contractació de personal d’estructura. Cal indicar una
relació de les persones contractades i la informació corresponent. Recordeu
que la contractació pot anar del dia 1 de gener al 18 d’octubre de 2021.

A continuació us demanarà les dades bancàries de l’entitat on fer l’ingrés
de la subvenció.
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En aquest apartat cal introduir una breu memòria de les accions relacionades
amb les despeses d’estructura generades de l’entitat.

Indiqueu l’import sol·licitat de la subvenció, tenint en compte els
condicionants que apareixen en les bases.

A continuació introduïu les dades de l’entitat bancària on es farà l’ingrés de
la subvenció, en cas de ser concedida.
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A la següent pestanya accepteu la declaració de responsabilitat de diversos
elements que es recullen en les bases, i indiqueu si heu demanat altres
ajuts públics o privats per a la mateixa actuació.

A la següent pestanya accepteu la clàusula de protecció de dades.
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En cas de canvi de la Junta de l’entitat que representeu, heu de presentar la
documentació acreditativa: el certificat emès pel secretari/a de l’entitat o
bé l’acta de l’assemblea general on consti el nomenament de la nova Junta,
o poders del representant legal, per exemple.

Signeu i presenteu la sol·licitud clicant el botó que trobareu al final de la
pantalla.
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Per últim, poseu el codi que rebreu de nou per SMS al telèfon mòbil.

Tot seguit el sistema us facilitarà el número d’expedient generat i podreu
descarregar el comprovant en format PDF. Des de la Carpeta ciutadana
podeu accedir al contingut de l’expedient i fer-ne el seguiment.

I si necessiteu més ajuda amb la tramitació electrònica contacteu-nos a
seu@ajmataro.cat o consulteu l’apartat “Necessites ajuda” de la Seu Electrònica.
Per dubtes relacionats amb el contingut de la subvenció contacteu-nos a
participacio@ajmataro.cat

