
    

    

SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIES 
Generalitat de Catalunya  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres,14 d’abril de 2021 

 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
ha obert la convocatòria ordinària de subvencions de 
projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de 
polítiques socials per a l’exercici 2021-2022 
DOGC, núm. 8373 - 25.3.2021 
 
 
Línia F5a. Programes de suport a l’enfortiment 
de l'associacionisme per a entitats de base 
 
Aquesta línia vol donar suport a projectes puntuals 
com els següents: 

• Dissenyar i elaborar un pla estratègic o pla 
d’acció que us faciliti la planificació de les 
actuacions de l’entitat a mig o llarg termini. 

• Elaborar un pla de millora de la comunicació i 
difusió de les activitats. 

• Cercar col·laboracions amb altres entitats o amb 
altres agents econòmics i socials  

• Augmentar el nombre de persones associades a 
l’entitat. 

• Promoure una estratègia pel relleu generacional 
a la teva entitat.  

• Afavorir la participació de totes les persones que 
formen part de l’entitat.  

• Aconseguir la millora de la transparència i la 
rendició de comptes de la teva entitat, complir la 
normativa de transparència i comunicar més i 
millor.  

• Redissenyar o millorar la gestió interna. 

• Dissenyar un pla per aconseguir o impulsar 
l’autonomia financera de l’entitat. 

• Incorporar o millorar processos d’avaluació i 
seguiment dels projectes que porteu a terme per 
saber si tenen impacte. 

• Millorar la presència a les xarxes socials, 
redissenyant el vostre web o fent-lo de nou, 
cercar eines tecnològiques que us ajudin a la 
gestió o a la comunicació. 

 
 

 
 

 
Com heu de presentar el nostre projecte? 

• Caldria explicar quin és el vostre projecte de 
millora incidint de manera especial en com 
aquest projecte us enfortirà, és a dir, com i 
perquè us deixarà en una situació millor (millor 
situats, més visibles, amb més capacitat 
d’impacte, amb més capacitat per enfrontar el 
futur, ...).  

• Caldria explicar el projecte detallant en què 
consisteix, quins objectius cerqueu i quin 
impacte penseu que tindrà en la vostra entitat, 
quins resultats desitgeu obtenir, com ho fareu 
possible, quina metodologia utilitzareu i quins 
mecanismes d’avaluació teniu pensats per 
constatar que el projecte complirà els seus 
objectius. 

 

Per quins criteris seran valorats els projectes? 
- Viabilitat tècnica (coherència entre objectius, 

activitats i resultats). 
- Viabilitat econòmica (coherència entre les 

accions proposades i el resum econòmic de 
cada activitat).  

- Impacte social. 
- Incorporació de la perspectiva de gènere. 
- Clàusules socials (mesures de discriminació 

positiva incorporades). 
- Utilització d’un llenguatge que reconegui la 

diversitat LGBTI. 
- Qualitat del projecte i capacitat d’enfortir l’entitat. 
 
 
Cal tenir en compte… 
 
- Només es pot presentar un únic projecte a la 

línia F5a.  
 

- Una entitat que es presenti a la línia F5a pot 
presentar-se a totes les línies de subvencions 
del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies si complex els requisits per accedir als 
ajuts, excepte: F.3 Projectes d’acció comunitària 
inclusiva per lluitar contra l’exclusió social, F4.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8373/1842542.pdf
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Programes d’activitats i projectes per la 
promoció del reconeixement, la participació, la 
inclusió social i la igualtat de tracte del poble 
gitano a Catalunya, F.5b Projectes per a 
l’enfortiment de l’associacionisme de 
Federacions o entitats de segon o tercer nivell. 
 

- Les accions subvencionables d’aquesta línia 
tenen una durada pluriennal tot i que 
corresponen a actuacions anuals independents, 
amb períodes d'execucions compresos entre l'1 
de gener i el 31 de desembre per a cada 
anualitat. Són, per tant, actuacions independents 
però amb caràcter de continuïtat i, 
consegüentment, la justificació de cadascuna de 
les anualitats té exclusivament repercussió en la 
subvenció atorgada de l'any que s'ha de 
justificar. 
 

- El termini per presentar les sol·licituds de 
subvencions finalitza el proper  26 d'abril de 
2021, a les 15:00h. 
 

- El formulari de sol·licitud, junt amb la 
documentació que l’acompanya, els podeu 
trobar AQUÍ 
 

- Us adjuntem l‘enllaç amb el vídeo de la sessió 
informativa per explicar les principals 
característiques de la línia F. 

 
- Si teniu dubtes, podeu consultar el document de 

Preguntes Més Freqüents. 
 

- Per a qualsevol aclariment vinculat amb la gestió 
i tramitació de la sol·licitud podeu poseu-vos en 
contacte amb el Departament a través del correu 
electrònic: subvencions.tsf@gencat.cat. 
 

- Per aclarir dubtes vinculats amb els programes i 
projectes a subvencionar en aquesta línia, 
poseu-vos en contacte amb la DGACC a través 
del correu electrònic: spav@gencat.cat 

 

 
Recordeu que... 
Aquest resum exposa de manera senzilla alguns 
dels punts més importants de les bases reguladores 
d'aquesta convocatòria que regiran a tots els efectes 
l'atorgament de les subvencions. 
 
Des del Servei de Subvencions de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya us oferim un assessorament 
personalitzat i una tramitació integral de totes les 
vostres sol·licituds de subvencions i ajuts. Per 
accedir al servei, podeu enviar un correu electrònic a 
ateneus@ateneus.cat  
 

 

 

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-i-activitats-a-entitats-de-lambit-de-politiques-socials-convocatoria-ordinaria
https://www.youtube.com/watch?v=3OxOR4ul1hk
https://www.youtube.com/watch?v=3OxOR4ul1hk
https://voluntariat.gencat.cat/entitats/subvencions-per-a-entitats/convocatories-i-premis/preguntes-frequents-linia-f-cospe-2021/
mailto:subvencions.tsf@gencat.cat
mailto:spav@gencat.cat
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840962.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840962.pdf
mailto:ateneus@ateneus.cat

