
   

 

89. Ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer 

sector ambiental de Catalunya afectades 

econòmicament per la COVID-19 - Direcció General de 

Polítiques Ambientals i Medi Natural - Generalitat de 

Catalunya-. 

 

1. Tipus d’ajut:    

Ajuts a associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre del 

tercer sector ambiental de Catalunya, la missió de les quals està vinculada 

amb la protecció i millora ambiental i a la sostenibilitat, afectades amb una 

reducció dràstica i involuntària de la seva activitat com a conseqüència de les 

restriccions imposades en el marc de la pandèmia de la COVID-19. 

Quantia de la subvenció:  

L’import de l’ajut és un 15% del pressupost estructural (les despeses que 

permeten el seu funcionament ordinari i que són necessàries per a la 

reactivació de l’activitat habitual que desenvolupava l’entitat amb anterioritat al 

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a 

la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19) de 

l’entitat de l’any 2019, amb un màxim de 25.000 euros. 

2. Beneficiaris: 

Entitats sense afany de lucre: associacions i fundacions i cooperatives. 

3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :  

Les cooperatives podran ser beneficiàries d’aquest ajut sempre que compleixin 

amb els requisits que s’especifiquen en l’art 144 de la Llei 12/2015, del 9 de 

juliol, de cooperatives. Per a poder optar als ajuts, les entitats esmentades 

han de tenir la seu o una delegació a Catalunya, exercir-hi la seva activitat 

i cal que en els estatuts consti que tenen com a finalitat principal la 

protecció i millora del medi. 



   
A més, per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les entitats 

sol·licitants han de complir els requisits següents: 

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries 

davant l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Administració 

General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social. 

Aquest compliment podrà adaptar-se a les mesures excepcionals 

adoptades en matèria tributària en motiu de la crisi de la COVID-19. 

c) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. 

d) En el cas que tinguin activitat econòmica i establiments oberts al públic, 

complir les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de 

la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

e) En el cas que tinguin activitat econòmica sense establiments oberts al 

públic, complir les obligacions que estableix l’article 36.4 de la Llei 

1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

f) En el cas que tinguin activitat econòmica i una plantilla igual o 

superior a 50 persones, donar ocupació a persones amb 

discapacitat en un percentatge mínim d’un 2% de la plantilla 

respectiva, en compliment de l’obligació que preveu l’article 42 del Text 

refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la 

seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, o bé complir el que estableix el Reial decret 364/2005, de 8 

d’abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, que regulen el compliment 

alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de 

treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 

del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

g) En el cas que tinguin activitat econòmica i una plantilla igual o 

superior a 25 persones, indicar els mitjans, amb l’acord dels 

agents socials, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i 

d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball. 



   
h) En el cas d’associacions i fundacions, haver adaptat els estatuts 

segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, 

del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l’anterior. 

i) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els 

comptes anuals davant del protectorat, d’acord amb l’article 336-3 

del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, 

de 24 d’abril. 

j) En el cas de cooperatives han de disposar dels llibres comptables, 

els registres diligenciats i els altres documents degudament auditats en 

els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable, així 

com els estats comptables i registres específics exigibles. 

k) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni 

de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat 

pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de 

gènere. 

l) Que el personal de l’entitat les activitats de les quals suposin l’accés i 

exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte 

habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment 

establertes per no haver estat condemnat per sentència ferma per 

cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou 

l’agressió i abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la 

provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de 

menors, així com per tràfic d’éssers humans, i que, en cas que canviï 

alguna persona adscrita al projecte, es compromet a fer la comprovació 

oportuna pel que fa al cas. 

Les entitats sol·licitants han de complir amb el codi ètic que es troba a l’apartat 

requisits. 

 

 

 

http://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-entitats-sense-anim-de-lucre-del-tercer-sector-ambiental-de-Catalunya-afectades-economicament-per-la-COVID-19?category=&temesNom=Medi%20ambient&moda=1


   
4. Despeses subvencionables:  

Les definides a l’ORDRE TES/73/2020, de 30 de maig, per la qual s'aproven 

les bases reguladores dels ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector 

ambiental de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 al seu art. 

5. Conceptes subvencionables del pressupost estructural de l'entitat. 

5. Documentació a presentar : 

El formulari de la sol·licitud ha d'incloure la documentació que s’indica al 

subapartat 7.1 i 7.2 de l’ORDRE TES/73/2020, de 30 de maig. 

6. Quan es podrà demanar?:  

Des del 13 de juny de 2020 fins a exhaurir el pressupost. 

7. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat  a través de :    

 

http://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-entitats-sense-anim-

de-lucre-del-tercer-sector-ambiental-de-Catalunya-afectades-economicament-

per-la-COVID-19?category=&temesNom=Medi%20ambient&moda=1 

8. Normativa aplicable:  

RESOLUCIÓ TES/1306/2020, de 8 de juny, de convocatòria d'ajuts a entitats 
sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya afectades 
econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 
509709). (DOGC  núm.  8153  publicat el  12/06/2020) 

ORDRE TES/73/2020, de 30 de maig, per la qual s'aproven les bases 
reguladores dels ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector 
ambiental de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-
19. (DOGC  núm.  8148  publicat el  05/06/2020) 

9. Altres dades d’interès :  

http://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-entitats-sense-anim-

de-lucre-del-tercer-sector-ambiental-de-Catalunya-afectades-economicament-

per-la-COVID-19?category=&temesNom=Medi%20ambient 

http://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-entitats-sense-anim-

de-lucre-del-tercer-sector-ambiental-de-Catalunya-afectades-economicament-

per-la-COVID-19?category=&temesNom=Medi%20ambient&moda=1 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874424&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874424&language=ca_ES
http://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-entitats-sense-anim-de-lucre-del-tercer-sector-ambiental-de-Catalunya-afectades-economicament-per-la-COVID-19?category=&temesNom=Medi%20ambient&moda=1
http://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-entitats-sense-anim-de-lucre-del-tercer-sector-ambiental-de-Catalunya-afectades-economicament-per-la-COVID-19?category=&temesNom=Medi%20ambient&moda=1
http://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-entitats-sense-anim-de-lucre-del-tercer-sector-ambiental-de-Catalunya-afectades-economicament-per-la-COVID-19?category=&temesNom=Medi%20ambient&moda=1
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875074
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875074
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875074
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875074
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=874424
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=874424
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=874424
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=874424
http://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-entitats-sense-anim-de-lucre-del-tercer-sector-ambiental-de-Catalunya-afectades-economicament-per-la-COVID-19?category=&temesNom=Medi%20ambient
http://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-entitats-sense-anim-de-lucre-del-tercer-sector-ambiental-de-Catalunya-afectades-economicament-per-la-COVID-19?category=&temesNom=Medi%20ambient
http://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-entitats-sense-anim-de-lucre-del-tercer-sector-ambiental-de-Catalunya-afectades-economicament-per-la-COVID-19?category=&temesNom=Medi%20ambient
http://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-entitats-sense-anim-de-lucre-del-tercer-sector-ambiental-de-Catalunya-afectades-economicament-per-la-COVID-19?category=&temesNom=Medi%20ambient&moda=1
http://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-entitats-sense-anim-de-lucre-del-tercer-sector-ambiental-de-Catalunya-afectades-economicament-per-la-COVID-19?category=&temesNom=Medi%20ambient&moda=1
http://territori.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-entitats-sense-anim-de-lucre-del-tercer-sector-ambiental-de-Catalunya-afectades-economicament-per-la-COVID-19?category=&temesNom=Medi%20ambient&moda=1

