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BASES I CONVOCATÒRIA ÀREA ATENCIÓ A 
LES PERSONES 
 
Publicades les bases reguladores i la 
convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per l’any 2015 de l’àrea 
d’atenció a les persones de la Diputació de 
Barcelona a favor d’entitats sense ànim de lucre  
(BOPB, 7 de gener de 2015) 
 
Quin tipus de projecte podem presentar? 
La finalitat de les subvencions és afavorir les 
actuacions d’inclusió i promoció social, les polítiques 
i accions per fomentar la cohesió social i la promoció 
de la igualtat de drets i deures entre totes les 
persones, l'equitat en l'accés a l'educació, la lluita 
contra el fracàs escolar, la promoció de l’orientació 
en les etapes de transició cap als ensenyaments 
postobligatoris, així com el foment de les tecnologies 
de la informació i la comunicació en els processos 
d'aprenentatge.  
 
Els projectes presentats s’hauran d’emmarcar en un 
dels següents àmbits d’activitat: 
 

 l’àmbit del Benestar Social 
1. Activitats de prevenció i detecció de 

situacions de risc social o d’exclusió. 
2. Activitats adreçades a l’atenció de 

necessitats socials de persones i famílies. 
3. Activitats comunitàries i de foment de xarxes 

per a la inclusió social. 
4. Activitats de prevenció i sensibilització per a 

les persones amb VIH/ Sida i les seves 
famílies així com per a la  població en 
general. 

5. Activitats socioeducatives adreçades a 
infants i a adolescents en risc d’exclusió. 

6. Activitats adreçades a la prevenció del 
consum de drogues en adolescents i joves 
en risc d’exclusió social així com de suport a 
les famílies. 

7. Activitats que tinguin com a objectiu 
fomentar la igualtat d’oportunitats, la 
participació, la lluita contra l’estigma i la 
integració social de les persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental. 

8. Activitats de foment de l’autonomia personal, 
l’envelliment actiu, l’atenció i el suport a les 
famílies cuidadores de persones 
dependents. 

 

 l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania 
1. Promoure la igualtat d’oportunitats i l’accés 

de tota la ciutadania als recursos i serveis 
públics. 

2. Impulsar accions per al reconeixement de la 
diversitat i el foment de la convivència. 

3. Fomentar accions per a la participació 
ciutadana i l’acció comunitària. 

4. Fomentar accions i activitats de promoció de 
les polítiques de gènere que facilitin l’impuls 
d’accions d’apoderament i lideratge de les 
dones. 

5. Articular una resposta integral vers la 
violència masclista i domèstica per tal 
d’avançar en la seva eradicació. 

6. Afavorir projectes innovadors per a la 
inclusió de la perspectiva de gènere i la 
transversalitat en diferents àmbits per 
avançar en els nous reptes de les polítiques 
públiques: urbanisme, educació, salut, 
seguretat, entre altres. 

7. Afavorir l’autonomia de la gent jove a través 
de l’acompanyament, la capacitació, 
l’orientació i l'ocupabilitat. 

8. La promoció de l’associacionisme juvenil, el 
lleure educatiu i el treball en xarxa. 

 

 l’àmbit de l’Educació 
1. Promoure l’orientació a joves i les seves 

famílies durant les etapes de transició cap a 
l'ensenyament postobligatori i/o el mercat de 
treball. 
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2. Promoure accions que afavoreixin el retorn 
al sistema educatiu i la millora de 
l’ocupabilitat de la població jove i adulta. 

3. Impulsar accions que tinguin com a finalitat 
combatre el fracàs escolar i millorar 
l’escolarització d’infants i adolescents. 

4. Promoure l'ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit 
educatiu, específicament de les tecnologies 
per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC), 
per tal de millorar els processos 
d'ensenyament. 
 

No es subvencionaran actes puntuals com: 
exposicions, congressos, jornades, festes, 
publicacions, premis estudis o investigacions. 
 
Com es valorarà el meu projecte? 
Podeu consultar tots els criteris de valoració de 
cadascun dels àmbits a l’anunci publicat al BOPB 

 
Quines són les despeses subvencionables? 
Totes aquelles despeses necessàries per a 
l’execució del projecte subvencionat i hagin quedat 
reflectides en la Memòria d’activitats que acompanya 
la sol·licitud.  

 
En aquest sentit, els sous i salaris del personal 
tècnic implicat directament amb el projecte o 
l’activitat subvencionada podran considerar-se 
despeses subvencionables i caldrà especificar-ne la 
seva dedicació al formulari utilitzat per fer-ne la 
justificació. 

 
Pel que fa a despeses indirectes (sous i salaris del 
personal administratiu o directiu, lloguers, 
subministraments, material d’oficina, etc.) no podran 
superar el 5% de l’import de les despeses directes 
que s’imputin a la subvenció atorgada. 

 
En cap cas es consideraran despeses 
subvencionables les següents: 

1. Dietes i manutenció. 

2. Adquisició de béns materials i equipaments 
inventariables. 

3. L’IVA no serà subvencionable quan el 
beneficiari pugui repercutir-lo. 
 
Quin ha de ser el període d’execució de les 
activitats subvencionades? 
Les subvencions concedides s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període 
comprés entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de 
desembre de 2015. 

 
Qui pot presentar la sol·licitud? 
La sol·licitud la pot presentar qualsevol persona. 
Però obligatòriament haurà d’anar signada (tant la 
sol·licitud com els Annexos 1, 2 i 3) pel representant 
legal de l’Entitat.  
Aquesta representació legal s’ha d’acreditar 
mitjançant la presentació de la còpia del DNI i la 
presentació dels Poders de representació i/o 
certificat expedit pel/per la secretari/ària de l’entitat. 

 
On podem trobar tota la documentació 
necessària? 
Podeu descarregar-vos els models normalitzats de 
sol·licitud, acceptació i justificació de cada àmbit en 
els següents llocs web: 

 

 àmbit del Benestar Social 

 àmbit d’Igualtat i Ciutadania 

 àmbit de l’Educació 
 

Quina documentació hem d’adjuntar a la 
sol·licitud? 
A. Identificació del beneficiari, aportant: 

• escriptura de constitució o Estatuts. 
• inscripció registral de l’entitat. 
• fotocòpia del Número d'Identificació 

Fiscal de l’entitat peticionària. 
 

B. Identificació del representant legal, aportant 
• fotocòpia del DNI. 

http://www.diba.cat/documents/1133004/35026194/BOPB+Subvencions+entitats.pdf/28899611-2fbf-46b4-aeeb-9af1de2fb350
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2015
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2015
http://www.diba.cat/web/educacio/subvencions-entitats-2015
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• poders de representació i/o certificat 
expedit pel/per la Secretari/ària de 
l’entitat que acrediti la representació 
legal del/de la sol·licitant. 

 
Si el documents dels apartat A i B ja s’han aportat en 
alguna de les cinc convocatòries anteriors, es 
podran obviar i substituir per una declaració 
responsable per escrit on es faci constar que des de 
la data de l’anterior presentació no s’ha produït cap 
canvi o variació respecte de la documentació 
corresponent. 

 
C. Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que 

es demana la subvenció, d’acord amb l’Annex 1 
del model normalitzat. 

 
D. Pressupost previst per al projecte pel qual es 

demana la subvenció, d’acord amb l’Annex 2 del 
model normalitzat. 

 
E. Annex 3 a la sol·licitud de subvenció (model 

normalitzat), que inclou els següents 
compromisos: 

• declaració responsable de la 
concurrència dels requisits per 
poder obtenir la condició de 
beneficiari/ària. 

• declaració de compromís de 
compliment de les condicions 
imposades per a l’atorgament de la 
subvenció. 

• declaració de les subvencions o 
altres ingressos obtinguts per a la 
mateixa finalitat i compromís de 
comunicar les que s’obtinguin en el 
futur. 

 
A on és pot presentar la sol·licitud? 
A qualsevol dels Registres Generals de la Diputació 
de Barcelona: 

- Can Serra, Rambla Catalunya, 126. 
Horari: de dilluns a dissabte, de 9 a 14 
h. 

- Edifici del Rellotge, Comte d’Urgell, 187. 
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 
h. 

- Recinte Mundet, Edifici Serradell Trabal, 
Passeig de la Vall d’Hebron, 171. 
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 
h. 

- Edifici del carrer Londres, Londres 55. 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 
h. 

 
També podeu presentar la sol·licitud en qualsevol 
registre d’altres administracions públiques. 

 
Si presenteu la sol·licitud per Correu postal, heu de 
portar la documentació en sobre obert per a que us 
puguin segellar la sol·licitud amb la data de 
presentació. No és vàlida com a data de presentació 
la data que figura en el sobre o en l’acusament de 
rebut del correu certificat. 
 
Quin és el termini de presentació de sol·licituds? 
Fins el 27 de gener de 2015. 

 
Podem demanar una bestreta de la subvenció 
concedida? 
Sí. Tenim la possibilitat de rebre el pagament 
avançat del 50% de la subvenció concedida abans 
de la seva justificació. 
Per al cobrament de la bestreta, la convocatòria ha 
d’estar resolta i l’entitat ha d’haver acceptat de 
manera expressa la subvenció concedida. Les 
transferències es fan efectives normalment 30 dies 
després d’entrar l’Acceptació per Registre. 
Per al cobrament de la bestreta és imprescindible 
justificar-ho al document de sol·licitud. La manca de 
justificació significa el NO atorgament de la bestreta. 
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Recordeu ! 

 Només us podeu presentar a un sol àmbit 
(Benestar Social, Igualtat i Ciutadania o 
Educació) i només podeu presentar un únic 
projecte i, per tant, una única sol·licitud.  

 La presentació de més d’una sol·licitud suposarà 
que la sol·licitud presentada amb posterioritat 
quedarà automàticament exclosa. 

 Us podeu presentar a qualsevol altra 
convocatòria de la Diputació de Barcelona. El 
que no podeu fer és presentar el mateix 
projecte. 

 
 

 


