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Actualitat

L’Ajuntament obrirà de l’1 al 30 de juny el període de sol·licitud de
subvencions adreçades a les entitats de la vila

Dimarts 31 de maig de 2022

L’Ajuntament de Castellar del Vallès obrirà aquest dimecres, 1 de juny, el termini
de sol·licitud per a què les entitats sense afany de lucre de la vila demanin subvenció
per a la realització de la seva activitat.

Per a aquest exercici 2022, el consistori n’ha previst tres tipologies: d’una banda,
subvencions a entitats en concurrència, en els àmbits d’atenció social, diversitat i
polítiques inclusives, salut animal, gent gran, medi ambient, educació, joventut,
feminisme, cultura, esports, o cooperació, solidaritat, nova ciutadania i voluntariat
(activitats de sensibilització).

L’objectiu de la concessió d’aquestes subvencions és promoure serveis i activitats
d'interès públic per a la població, que complementin i ampliïn les ofertes de la
iniciativa pública i que siguin un element de dinamització i enriquiment de la vida
comunitària i de desenvolupament i consolidació de les associacions, grups i
col·lectius del municipi. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds
finalitzarà el 30 de juny.

D’altra banda, dimecres 1 de juny s’obrirà també la convocatòria de sol·licitud de
subvencions a entitats en concurrència, en l’àmbit de projectes de cooperació
internacional per al desenvolupament.

Els projectes subvencionables hauran d’estar destinats als països amb un índex de
desenvolupament més baix, adreçats als sectors més empobrits de països amb un
índex de desenvolupament mitjà o bé els destinats a països en conflicte bèl·lic o
víctimes de desastres naturals. També es podrà sol·licitar subvenció per a projectes
que potenciïn el teixit associatiu dels països del sud, que incloguin accions
d’apoderament del grup beneficiari i el seu desenvolupament autogestionari. Altres
projectes per als quals es podrà sol·licitar subvenció són aquells que incloguin la
perspectiva de gènere i valorin el medi ambient i la promoció cultural, i els que
s’adrecin a col·lectius desafavorits. Les sol·licituds es podran presentar fins al 31 de
juliol.

Finalment, cal assenyalar que també és obert el període de sol·licitud de
subvencions a les entitats que figuren de forma nominativa al pressupost municipal
de l’any 2022.

Presentació de les sol·licituds a través d’Internet

file:///


De la mateixa manera que en les tres últimes convocatòries, les entitats que vulguin
presentar sol·licituds per obtenir subvencions hauran de fer-ho a través d’una
aplicació web. Per disposar d'un usuari i contrasenya per tal d'accedir-hi i introduir-
hi la informació i documents necessaris, caldrà realitzar una petició a través d'un
formulari habilitat al web municipal, en què s’haurà d’indicar les dades de l'entitat,
la persona de contacte i un correu electrònic.

Podeu consultar les bases reguladores d’aquestes subvencions i tota la
documentació relacionada a www.castellarvalles.cat/subvencionsaentitats.
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