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 La inscripció com a divulgador es realitza únicament a través d’un formulari ubicat a la 
web de la Fundació La Marató de TV3. 

 Les dades que es demanen al formulari web, es necessiten perquè la Fundació La 
Marató de TV3 pertany al sector públic i està obligada a complir amb la normativa. Per 
tant, encara que no sigui la primera vegada que un divulgador participi amb la 
campanya de difusió de La Marató, ha d’omplir-la. 

 La Fundació La Marató no podrà adjudicar cap sessió informativa si el divulgador no té 
el formulari degudament omplert. 

 Els centres han de demanar les sessions informatives exclusivament a través de l’enllaç 
web facilitat.  

 Els divulgadors no es poden oferir als centres per fer les xerrades 

 Les persones que es comprometin a participar en aquestes sessions divulgatives 
hauran de disposar del necessari per portar-les a terme. 

 Per la situació excepcional de la COVID-19, les xerrades podran ser presencials o 
telemàtiques.  

 Les sessions informatives s’abonaran a raó de 40€/sessió. 
Aquests imports són bruts, i per tant, s’aplicarà la deducció dels impostos 
corresponents. 

 No es pagarà cap sessió informativa que no s’hagi gestionat per la Fundació La Marató. 

 El divulgador rebrà per part de la Fundació La Marató una proposta de sessions 
informatives que haurà de confirmar de forma ràpida, és a dir, en un termini de dos 
dies com a màxim. Si no tenim confirmació ens veurem obligats a buscar un altre 
divulgador. 

 Un cop confirmada, dos dies abans de la sessió informativa el divulgador haurà de 
posar-se en contacte amb l’escola o centre cívic per tal de presentar-se a 
l’organitzador de la sessió i concretar detalls. 

 És molt important complir amb els horaris de les sessions. Aconsellem connectar-se 10 
minuts abans de l’inici de la sessió per les sessions telemàtiques o arribar al centre 10 
minuts abans per les sessions presencials. 

 Les sessions informatives s’impartiran preferiblement en català. 

 La durada d’una sessió és aproximadament 60 minuts 

 La Campanya de difusió de La Marató d’aquest any 2020 començarà el 13 d’octubre i 
finalitzarà el 20 de desembre sense opció a pròrroga. 

 Pot ser divulgador/a: metge, infermer, estudiant de 6è de medicina, farmacèutic, 
psicòleg, psicopedagog o biòleg,  
 



 
 
 

 
 

FACTURACIÓ 
 
 
Treballadors per compte d’altri 
Els divulgadors han d’enviar una relació mensual de sessions fetes fins al moment, amb el 
quilometratge, si fos el cas. 
Un cop revisat, es procedirà a fer una factura per substitució segons el que estableix l’article 5 
del reglament que regula les obligacions de facturació i posteriorment el pagament, per 
transferència, al número de compte bancari que ens heu facilitat. 
La factura la farà el nostre departament administratiu i rebreu un còpia al mail que heu posat a 
la fitxa. 
Tenint en compte que els pagaments es faran el 10 de novembre, el 10 de desembre i el 10 de 
gener 2021, la relació de sessions informatives fetes l’hem de rebre amb temps suficient per 
gestionar-ho (hem de rebre el dia 28 del mes en curs la relació de totes les sessions). 
 
 
Autònoms 
Les factures les farà el divulgador i ens ha d’aportar còpia de l’IAE per comprovar si l’IRPF 
aplicat és correcte. 
Les dades de facturació són: 
 
Fundació La Marató de TV3 
Jacint Verdaguer, 81 
08970 Sant Joan Despí 
NIF: G-61209706 
 
Els divulgadors han d’adjuntar a la factura una relació de les sessions informatives i el 
quilometratge, si fos el cas, i s’ha d’enviar a sessions_divulgatives@ccma.cat 
Un cop revisat, es procedirà a fer el pagament per transferència al número de compte bancari 
que ens heu facilitat. 
Tenint en compte que els pagaments es faran el 10 de novembre, el 10 de desembre i el 10 de 
gener 2021, la factura i la relació de sessions fetes l’hem de rebre amb temps suficient per 
gestionar-ho. 
 
 
Estudiant / atur 
La Fundació donarà d’alta als divulgadors a la Seguretat Social els dies que facin sessions 
informatives. Per aquest motiu destaquem la importància que el divulgador confirmi les 
sessions per tal de poder fer els tràmits necessaris. 
Els divulgadors han d’enviar una relació de sessions fetes fins al moment segons el formulari 
que adjuntem.  
Un cop revisada, es procedirà a tramitar el pagament per transferència al número de compte 
bancari que ens heu facilitat. 
Tenint en compte que els pagaments es faran el 10 de novembre, el 10 de desembre i el 10 de 
gener 2021, la relació de sessions fetes l’hem de rebre amb temps suficient per gestionar-ho 
(hem de rebre el dia 28 del mes en curs la relació de totes les sessions) . 
Enviarem nòmina 



 
 

 
 
 
 
 

 
Si necessiteu aclarir qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un correu a 
sessions_divulgatives@ccma.cat  o bé trucant al telèfon: 93 552 74 98  
 
 
Perquè en tingueu coneixement, us fem saber que els centres que estiguin interessats a fer 
una activitat han de donar-se d’alta a http://www.tv3.cat/marato/activitats_populars  o bé 
contactar amb la Fundació La Marató al telèfon 93 444 48 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Joan Despí, agost 2020 
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