
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS BENESTAR SOCIAL 
Diputació de Barcelona  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 19 de febrer de 2020 

Subvencions de la Diputació de Barcelona a 
favor d'entitats sense ànim de lucre 2020 
 
La Diputació de Barcelona convoca subvencions a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre per a 
projectes que s'emmarquin en un dels següents 
àmbits d’activitat: l‘àmbit de Benestar Social, l’àmbit 
d’Igualtat i Ciutadania, i l’àmbit del Respir i Serveis 
complementaris a la tutela.  
(codi de la convocatòria: 202020195120011533) 
 
Quines activitats estan incloses? 
Aquesta línia de subvencions està destinada a 
finançar projectes de 3 àmbits següents: 
 

 Àmbit del Benestar Social 
- Activitats de prevenció i detecció de 

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

necessitats socials de persones i 
famílies.  

- Activitats comunitàries i de foment de 
xarxes per a la inclusió social.  

- Activitats de prevenció i sensibilització 
per a les persones amb VIH/Sida i les 
seves famílies així com per a la població 
en general. 

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

- Activitats de foment d’intervencions 
socioeducatives i/o d’inserció social en 
persones amb consum problemàtic de 
drogues i les seves famílies.  

- 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.  

- Activitats de foment de l’autonomia 
personal, l’envelliment actiu, i el suport a 
les famílies cuidadores de persones en 
situació de dependència. 
 
 

 Àmbit d’Igualtat i Ciutadania 
- Combatre els elements estructurals de 

les desigualtats de gènere, el sexisme...  
- Promoure territoris lliures de violències 

masclistes en totes les seves 
expressions i en tots els seu àmbits.  

- Promoure la igualtat de tracte i la no 
discriminació de les persones per raó de 
gènere, diversitat sexual, origen, ètnia, 
creences,... des d’una mirada 
interseccional.  

- Impulsar accions per a fomentar la 
convivència i el dret a la ciutat, afavorir 
vincles i relacions entre la ciutadania.  

- Donar suport en els processos d’acollida 
i acompanyament amb la població 
immigrada. 

 

 Àmbit de Respir i Serveis complementaris a 
la tutela 
- Donar recolzament i descans a les 

famílies cuidadores que tenen al seu 
càrrec persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental, afavorint la 
permanència en el domicili. Aquestes 
activitats hauran de ser programades i 
s’hauran d’oferir en períodes de 
vacances, festius i/o caps de setmana.  

- Donar suport a les famílies en l’atenció 
de situacions sobrevingudes d’un dels 
membres de la família cuidadora.  

- Activitats relacionades amb la informació 
i assessorament universal i gratuït sobre 
la modificació de la capacitat d’obrar i 
sobre les diferents figures de protecció 
jurídica, tant a famílies com a 
professionals de la xarxa serveis 
públics. 

- Activitats relacionades amb la pretutela, 
o l’acolliment individual i familiar, per 
preparar el futur de la persona amb la 
capacitat d’obrar modificada o en procés 
de modificació.  
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- Activitats adreçades a protegir els drets i 
a vetllar pel benestar físic, emocional i 
material de la persona tutelada.  

- Activitats relacionades amb 
l’acompanyament emocional i/o jurídic a 
les famílies de forma individual o grupal. 

 
Aspectes a tenir en compte 

 Els projectes i les activitats subvencionades 
hauran de ser desenvolupades durant el període 
comprés entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de 
desembre de 2020.  

 Les entitats només es podran presentar a un sol 
àmbit (Benestar Social, Igualtat i Ciutadania, o 
Respir i Serveis complementaris a la tutela) i 
només podran presentar un únic projecte. 

 No es subvencionaran actuacions o actes 
puntuals com exposicions, congressos, 
jornades, festes, publicacions, premis, estudis o 
investigacions.  

 Les entitats privades sense afany de lucre han 
d’estar inscrites al registre públic corresponent i 
amb seu social o delegació permanent a la 
província de Barcelona. 

 El pagament de la subvenció concedida 
s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels 
justificants que en ella s’exigeixen. 
Excepcionalment, i atesa la finalitat de la present 
convocatòria i del context econòmic actual, en 
cas de sol·licitar-ho i motivar-ho degudament, es 
podrà avançar un pagament per bestreta del 
50% de la subvenció concedida. El 50% restant 
es pagarà al justificar el 100% de l’activitat. 

 
Quins són els criteris de valoració de les 
sol·licituds? 

 Amb caràcter general, per a la valoració de les 
sol·licituds presentades es tindrà en compte la 
fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, 
la coherència de l’estructura interna, el nivell de 
concreció de les activitats descrites així com la 
incorporació d’elements d’avaluació de la 
qualitat.  

 La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els 
projectes i/o accions subvencionades caldrà que 
obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta 
valoració per a ser estimats. 

 Podeu revisar els barems de puntuació a les 
bases reguladores de la convocatòria. 

 
Quin és el període de presentació de 
sol·licituds? 

 El termini de presentació de les sol·licituds 
començarà el dia 17 de febrer de 2020 i 
finalitzarà el dia 12 de març de 2020. 

 Les sol·licituds s’hauran de presentar 
electrònicament a través de la seu electrònica 
de la Diputació de Barcelona. 

 
Quines despeses són subvencionables?  

 Amb caràcter general es consideraran despeses 
subvencionables, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de 
l’activitat subvencionada i s’efectuïn en el termini 
establert en aquestes bases.  

 L’activitat que origina la despesa ha de ser 
necessària per a l’execució del projecte 
subvencionat i ha de quedar reflectida en la 
Memòria d’activitats que l’acompanya. 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.  

https://www.diba.cat/documents/14465/296645193/Bases+subvencions+2020_catal%C3%A0.pdf/7055ee5d-142b-4a46-81d9-17a776c36f79
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
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3. L’IVA no serà subvencionable quan el 
beneficiari pugui repercutir-lo 

 
Com es justificarà? 

 El termini de justificació de les subvencions 
s’iniciarà l’11 de gener de 2021 i finalitzarà el 3 
de març de 2021. 

 S’estableix un període de justificació voluntària 
fins el 16 de novembre de 2020, per aquells 
supòsits en que el projecte/activitat, objecte de 
la subvenció, estigui totalment executat abans 
de la finalització del període d’execució (31 de 
desembre de 2020). 

 
Recordeu que... 

 Tota la informació de les bases que regulen 
aquesta convocatòria, l’accés al formulari de 
sol·licitud i la descàrrega dels annexos que heu 
d’ajuntar ho trobareu AQUÍ 

 La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix 
un servei integral de tramitació de la vostra 
sol·licitud de subvenció que inclou: 
1. Tramitació de la subvenció. 
2. Seguiment del procés de la subvenció. 
3. Justificació de la subvenció. 

 
Si hi esteu interessats, envieu urgentment un 
correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat 

 
 

https://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2020

