
    

    

BASES GENERALS I CONVOCATÒRIA 2017 
Subvencions - Generalitat de Catalunya – Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 28 de febrer de 2017 

Han estat publicades les bases i la convocatòria de 
les línies de subvencions de projectes i activitats per 
a entitats de l'àmbit de polítiques socials del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  
(DOGC, Núm. 7334 - 22.3.2017 i Núm. 7336 - 
24.3.2017) 
 
Quines línies de subvencions us poden interessar? 
 
LÍNIA F2: PROGRAMES DE FOMENT I PROMOCIÓ 
DEL VOLUNTARIAT 
 
Aquesta línia va adreçada a aquelles entitats inscrites en 
el Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya que en la 
data de publicació de la convocatòria i durant el període 
2017-2018 tingueu previst realitzar actuacions que us 
facilitin la implementació i desenvolupament del vostre 
pla de voluntariat per cercar persones voluntàries per 
renovar i incrementar el voluntariat de l’entitat, i fer 
alguna de les actuacions següents per tal de millorar la 
gestió d’aquestes persones:  

 Accions de sensibilització de la població sobre la 
importància de l’associacionisme i el voluntariat i els 
seus valors.  

 Accions de millora la capacitació de les persones 
voluntàries de l’entitat mitjançant accions formatives.  

 Actuacions per consolidar, implementar o reforçar els 
processos de coordinació del voluntariat a l’entitat i 
de suport a les persones voluntàries de l’entitat.  

 Actuacions de millora i implementació dels processos 
de captació, selecció i incorporació de les persones 
voluntàries a l’entitat.  

 
Recordeu que caldrà que expliqueu:  

 Per què voleu sensibilitzar la població entorn als 
valors de l’associacionisme i el voluntariat? Com ho 
fareu? On ho fareu? Ho fareu sols? Amb altres 
entitats?  

 Què feu per formar-les? Quin és el vostre pla de 
formació? Per què trieu unes determinades 
formacions i no unes altres? Com encaixa la 
formació amb el perfil i tasques que fan les persones 
voluntàries? Com l’avalueu?  

 Quins mecanismes teniu per coordinar-les? Què fa la 
persona que s’encarrega d’aquesta tasca? Com ho 
fa? Quant temps hi dedica? Com es forma?  

 Per què necessiteu desenvolupar un pla per captar 
persones voluntàries? Quin és el procés que seguiu? 
Com les busqueu i on? Com feu el procés de 
selecció de les persones voluntàries? Qui fa la 
selecció? Què teniu en compte? Com faciliteu el seu 
camí dins de l’entitat? 

 
És important que a l’hora de redactar el projecte tingueu 
molt en compte els criteris generals de valoració* 
establerts per a aquesta línia i el següent criteri 
específic: 
 

 Vinculació al darrer Pla nacional de 
l’associacionisme i el voluntariat (PNAV) aprovat 
pel Govern: Puntuació: fins a 40 punts. 
(IMPORTANT: és requisit necessari per poder 
atorgar-ne la subvenció que en aquest criteri 
específics s’obtingui un mínim de 20 punts). 

 
Recordeu que només es pot presentar UN ÚNIC projecte 
a la línia F2. 
 
 
LÍNIA F5: SUPORT A PROJECTES D’ENFORTIMENT 
DE L’ASSOCIACIONISME 
 
Aquesta nova línia de subvenció neix de les mesures 
acordades en el marc del 3r Congrés Català de 
l’Associacionisme i el Voluntariat celebrat el passat 2016, 
per donar resposta a les necessitats que les entitats teniu 
per millorar en el dia a dia de l’entitat i la vostra gestió 
interna. 
 
Aquesta línia de subvencions us pot ser d’interès... 

 Si teniu previst realitzar algun projecte o actuació 
puntual, durant el període 2017-2018 per millorar 
internament com a entitat, i que et permetrà enfortir-
te i integrar nous coneixements, noves metodologies 
o noves eines...  

 Si voleu apoderar les persones que formen part de la 
teva entitat.  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7334/1598864.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7336/1599601.pdf
http://pnav.voluntariat.org/
http://pnav.voluntariat.org/
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 Si preteneu millorar o consolidar aspectes claus per 
garantir el bon funcionament de l’entitat:  

 Perquè necessiteu poder complir amb les 
obligacions de les normes que us afecten 

 Perquè voleu tenir èxit quan implementeu els 
vostres projectes  

 Perquè necessiteu garantir la sostenibilitat de 
l’entitat 
 

I per aconseguir-ho necessiteu... 

 Elaborar un pla estratègic que planifiqui les 
actuacions de l’entitat a mig i llarg termini.  

 Elaborar un pla de millora de la comunicació i difusió 
de les activitats que feu com a entitat i que a 
vegades costa de donar a conèixer.  

 Cercar col·laboracions amb altres entitats o amb 
altres agents econòmics i socials i us cal definir una 
estratègia per impulsar el treball en xarxa.  

 Augmentar el nombre de persones associades a 
l’entitat, per fer créixer la massa social i incorporar 
més persones compromeses amb l’entitat i us cal un 
full de ruta clar per aconseguir-ho.  

 Promoure el relleu generacional a la vostra entitat i 
necessiteu impulsar una estratègia que cridi les més 
joves a involucrar-s’hi.  

 Donar un impuls a la democràcia interna de l’entitat i 
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 vostra entitat, complir la normativa 
de transparència i comunicar més i millor.  

 Redissenyar o millorar la gestió interna, els 
processos o els circuits interns de l’entitat per fer-ho 
millor, per ser més eficients o per clarificar qui fa què.  

 Dissenyar un pla per aconseguir o impulsar 
l’autonomia financera de l’entitat, per no dependre 
tant dels recursos públics, per obrir portes al 
finançament privat, i us cal suport per poder encarar 
el repte.  

 Millorar la qualitat en la vostra intervenció, és a dir, 
tenir més impacte en els vostres programes per 
acomplir la missió de l’entitat i us cal repensar 
estratègies, metodologies o enfortir les que ja 
apliqueu.  

 Incorporar o millorar processos d’avaluació i 
seguiment dels projectes que porteu a terme per 
saber si tenen impacte, si transformen les realitats 
que preteneu transformar. 

 Entrar en el món de les tecnologies de la informació i 
la comunicació 2.0, millorant la vostra presència a les 
xarxes socials, redissenyant el vostre web o fent-lo 
de nou, cercar eines tecnològiques que us poden 
ajudar a la gestió o a la comunicació, i us cal formar-
vos o disposar de professionals especialitzats per 
fer-ho. 

 
És important que a l’hora de redactar el projecte tingueu 
molt en compte els criteris generals de valoració* 
establerts i el següent criteri específic: 
 

 La qualitat del projecte i la seva capacitat 
transformadora: aquest criteri valora la qualitat del 
projecte, el seu plantejament, la seva proposta, la 
seva intencionalitat, la seva definició i la seva 
construcció global. És el criteri específic de la línia 
F5 i pretén fer una mirada del projecte que permeti 
valorar que realment aquests és un projecte de 
qualitat que enfortirà l’entitat. Puntuació: fins a 40 
punts. (IMPORTANT: Si no obteniu un mínim de 20 
punts per aquest criteri, no tindreu dret a rebre 
subvenció). 

 
Només es pot presentar UN ÚNIC projecte a la línia F5 si 
ets una entitat de base. 
 
Consideracions generals 
 

 Què heu de tenir en compte quan empleneu el 
quadre del pressupost? 

 Recordeu que el projecte que presenteu, encara 
que té naturalesa puntual, és per a ser 
desenvolupat durant dues anualitats (2017 i 
2018) i cal emplenar el pressupost dels dos 
anys. 

 No és necessari que el projecte (ni la seva 
despesa) duri els 24 mesos del període, però sí 
és necessari que tant el calendari del projecte 
com la seva despesa es portin a terme durant 
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les dues anualitats, això és, una part el 2017 i 
una part el 2018. 

 Es pot subvencionar un màxim del 85% del 
pressupost total. Això vol dir que la resta de 
l’import l’heu de posar vosaltres (mínim 15%, 
amb fons propis o bé amb altres fons de 
finançament). Per tant, quan empleneu el 
pressupost, penseu que la part de subvenció 
que demaneu a la DGACC no pot superar el 
85% del cost del projecte. 

 El total de despeses indirectes per a cadascuna 
de les accions subvencionades que es podrà 
imputar a la subvenció serà un percentatge com 
a màxim del 20% del pressupost de l’acció 
subvencionada. 

 

 Com heu de presentar el vostre projecte? 

 Heu d’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, etc.).  

 Caldrà que expliqueu en què consisteix el 
projecte, quins objectius cerqueu i quin impacte 
penseu que tindrà en la vostra entitat, quins 
resultats desitgeu, com ho fareu possible i quins 
mecanisme d’avaluació teniu pensats per 
constatar que el projecte complirà els seus 
objectius.  

 Per fer tot això, tindreu l’ANNEX 2 que haureu 
de presentar juntament amb el formulari de 
sol·licitud de subvenció que presentareu 
telemàticament.  

 

 Quins criteris de valoració he de tenir en compte 
quan redacteu el projecte? 

 Els criteris sumen un màxim de 100 punts. 

 Si no obteniu 50 punts, no teniu dret a rebre 
subvenció.  

 Si supereu els 50 punts, no teniu garantit el fet 
de rebre una subvenció, ja que dependrà de 
quina puntuació rebin les entitats que concorren 
amb vosaltres en aquesta línia i estarà 

condicionat a l’esgotament dels recursos 
econòmics previstos. 

 L’import de la subvenció s’atorgarà en 
coherència amb la puntuació obtinguda. 

 
* Criteris generals de valoració (caldrà afegir-hi el 
criteri específic de cadascuna de les    
   línies) 

 
a) La viabilitat tècnica del projecte: aquest 

criteri valora la coherència entre els 
objectius que pretén el projecte, la definició 
de les actuacions que es portaran a terme i 
els resultats que pretén aconseguir. 
Puntuació: fins a 25 punts. 

b) La viabilitat econòmica del projecte: 
aquest criteri valora la coherència entre les 
actuacions que proposeu i el pressupost 
detallat del projecte que heu adjuntat. 
Puntuació: fins a 10 punts. 

c) L’impacte social del projecte en el seu 
àmbit: aquest criteri valora com el projecte 
us enforteix, en quina situació de millora us 
deixa, com us posiciona diferent, quin 
impacte té sobre tot el que us envolta (la 
junta, el personal, les persones voluntàries, 
els usuaris o beneficiaris, el territori on feu 
la vostra activitat, la ciutadania o la societat 
en general, etc.). Puntuació: fins a 15 punts. 

d) La incorporació de la perspectiva de 
gènere en la programació d’activitats, 
projectes i serveis: el criteri valora que 
s’incorpori aquesta visió en la globalitat o 
les diferents fases del projecte de millora. 
Puntuació: fins a 5 punts. 

e) Les clàusules socials: El criteri valora 
quines són aquelles mesures de 
discriminació positiva incorporades al 
projecte, si n’hi ha. Puntuació: fins a 5 
punts. 

 

 Terminis 

 El termini de presentació del formulari de 
sol·licituds, junt amb els annexos corresponents 
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que les acompanyen, finalitza el dia 25 d'abril 
de 2017. 

 Una vegada us comuniquin l’atorgament 
provisional, tindreu un termini de 10 dies hàbils 
per reformular el projecte i adaptar el 
pressupost presentat a la finalitat de la 
subvenció, si escau. Només podreu minorar 
l’import per la diferència entre el que vau 
demanar i l’import que us proposin. 

 
Recordeu que: 
Aquest resum exposa de manera senzilla algun dels 
punts més importants de les bases reguladores, no 
obstant això les bases reguladores d’aquesta 
convocatòria són les que regiran a tots els efectes 
l’atorgament de les subvencions 
 

Recordeu que... 
 
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei 
integral de tramitació de les vostres subvencions que 
inclou: 
1- Tramitació de la sol·licitud 
2- Seguiment del procés 
3- Justificació 
 
Si hi esteu interessades, envieu un correu electrònic 
a: ateneus@ateneus.cat 

 
 


