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Dimarts, 19 d’abril de 2016 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
aprovat les bases que han de regir la convocatòria 
ordinària de subvencions per a entitats 2016 
 
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 
de 15 de abril de 2016, s’ha publicat l’ordre ORDRE 
TSF/75/2016, de 7 d'abril, per la qual s'aproven les 
bases; i el 19 de abril de 2016 la convocatòria que ha de 
regir las subvencions de concurrència competitiva del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 
entitats. 
 
Què regulen aquestes bases? 
Aquestes bases regulen diferents programes del 
Departament, entre les matèries dels quals n’hi ha que 
tenen relació directa amb els ateneus i entitats 
associatives, com les que fan referència a activitats 
d’integració social, actuacions de caràcter cívic, 
comunitàries, de participació i voluntariat, i de joventut. 
 
Quina documentació necessito presentar? 
 El formulari de sol·licitud està disponible a l'apartat 

Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya i, una 
vegada estigui degudament emplenat, s'ha de 
presentar exclusivament per via electrònica junt amb 
els annexos que l'acompanyen, des d'aquest mateix 
portal. També es pot accedir al formulari de 
sol·licitud normalitzat des de la web del Departament  

 

 Proposta per a cada acció, segons els annexos 2 i 3 
del formulari de sol·licitud, que desenvolupi tots els 
apartats que s'hi indiquen. S'ha d'emplenar un annex 
per a cada acció.  

 

 Pressupost complet i detallat de cada acció 
sol·licitada en el qual figurin tant les despeses com 
els ingressos, segons els annexos 2 i 3 del formulari 
de sol·licitud. 

 

 Cada entitat ha de presentar un sol formulari de 
sol·licitud amb totes les subvencions que sol·liciti. En 
el cas que una entitat tramiti més d'una sol·licitud, 
aquestes no s'acumulen. Només es considerarà 
vàlida l'última sol·licitud presentada i les anteriors 
seran inadmeses. 

 

 Un cop tramitada la documentació de la sol·licitud de 
subvenció amb els corresponents annexos, l'entitat 
podrà presentar la resta de documentació detallada 
en els annexos específics per via telemàtica. 

 

 Quan s'hagin produït modificacions en els estatuts 
de l'entitat, en els documents d'identificació de 
l'entitat o de la persona que actua en nom i 
representació de la persona jurídica sol·licitant i en 
els formularis de sol·licitud de transferència bancària, 
que hagi prescrit el seu període de vigència o que 
hagin transcorregut més de 5 anys des de la 
finalització del procediment pel qual es va lliurar, 
s'haurà de presentar necessàriament la nova 
documentació una vegada se li requereixi en el 
moment de la publicació de la proposta de resolució 
provisional que es publicarà al tauler electrònic de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

 La presentació de la sol·licitud comporta la sol·licitud 
implícita de la bestreta. 

 
Quines despeses són subvencionables? 

 Despeses que estan directament vinculades al 
desenvolupament de l'acció subvencionada.  

 

 Retribucions de personal: s'inclouran costos salarials 
i assegurances socials del personal adscrit al 
desenvolupament de l'acció subvencionada. En el 
cas de personal assignat al projecte a temps parcial, 
s'aplicarà la part proporcional corresponent, en 
funció de la dedicació efectiva. Seran 
subvencionables el 100% de les despeses per 
indemnització d'acomiadament al personal que ha 
estat contractat únicament per a la realització de 
l'activitat o projectes subvencionats i en la part 
proporcional a la que correspon l'any de la 
subvenció. 

 

 Despeses de personal voluntari: si les persones 
voluntàries de l'entitat participen en les accions 
objecte de subvenció, es poden justificar les 
despeses de pòlisses d'assegurança i malaltia i 
responsabilitat civil subscrites a favor d'aquestes 
persones, en la part proporcional al temps dedicat a 

http://tramits.gencat.cat/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis/
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l'actuació subvencionada, d'acord amb la legislació 
vigent en matèria de voluntariat.  

 

 Despeses de manutenció, allotjament i mobilitat: 
s'admetran aquestes despeses com a 
subvencionables.  

 

 Les despeses de subministrament i serveis generals: 
aigua, llum, calefacció, missatgeria, neteja, vigilància 
i similars. Cal tenir en compte el següent:  

- Només poden ser subvencionables les 
despeses d'instal·lacions on es desenvolupi 
l'actuació subvencionada.  

- Les despeses han de correspondre al període 
subvencionable i, per tant, per a la seva imputació 
s'ha de tenir en compte el període facturat, amb 
independència de la data de la factura.  

 

 Les despeses de lloguer, sempre que sigui un lloguer 
necessari específicament per dur a terme l'objecte 
de la subvenció.  

 

 Despeses indirectes que no puguin vincular-se 
directament amb el desenvolupament de les accions 
del projecte subvencionat però que són necessàries 
per a la realització d'aquest. El total de despeses 
indirectes per a cadascuna de les accions 
subvencionades serà un percentatge com a màxim 
del 25% del pressupost subvencionable. 

 
Les despeses indirectes comprendran les 

categories següents:  
 

 Els costos del personal directiu de l'entitat 
beneficiària, no directament vinculats al 
desenvolupament de les accions.  

 Les despeses en béns consumibles no utilitzats 
per a la realització de les accions.  

 Les despeses d'administració i gestió.  

 Les despeses de lloguer, relacionades amb 
l'objecte de l'acció subvencionada.  

 Les despeses d'assegurances, relacionades 
amb l'objecte de l'acció subvencionada.  

 Els impostos directes i els tributs.  
 
 

Quines despeses no són subvencionables? 
Despeses no subvencionables que poden formar part del 
pressupost de l'acció subvencionada per ser necessàries 
per dur a terme l'activitat finançada:  

 Les comissions i pèrdues de canvi.  

 Les despeses d'observatoris, estudis, publicacions, i 
organització i realització de torneigs esportius, llevat 
que els annexos específics estableixin el contrari.  

 
Despeses no subvencionables que no poden formar part 
del pressupost de l'acció subvencionada:  

 Els impostos indirectes i els impostos personals 
sobre la renda quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació.  

 Els interessos deutors dels comptes bancaris.  

 Les sancions administratives i penals, els interessos i 
recàrrecs.  

 Les despeses de procediments judicials. 

 Les comissions i indemnitzacions al personal que no 
ha estat contractat únicament per a la realització de 
l'activitat o projectes subvencionats a excepció de la 
part proporcional del temps dedicat a l'acció 
subvencionada.  

 Les despeses en inversió en béns mobles i immobles 
i les seves amortitzacions, llevat que les bases 
específiques indiquin el contrari. 

 
Principals característiques de les línies de 
subvencions 
 
Línia D. Programes i activitats d'integració social de 
persones estrangeres immigrades, sol·licitants d'asil 
i refugiades, i catalanes retornades. Programes de 
no-discriminació. 
 

 L’objecte d’aquesta línia de subvencions és 
donar suport a programes i activitats que 
realitzen les entitats que contribueixen a la 
cohesió de la societat catalana a través de la 
integració de persones estrangeres immigrades, 
sol·licitants d'asil i refugiades, i catalanes 
retornades, amb respecte i promoció de la 
igualtat d'oportunitats i la no-discriminació, i a 
través, també, de la sensibilització i el 
coneixement, per part de la població de 
Catalunya, de la nova ciutadania, de garantia 
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dels drets de les persones LGBTI i de promoció 
de la igualtat d'aquest col·lectiu. 

 

 El programa que subvenciona activitats que 
tenen relació directa amb els ateneus és el 
següent: 

 
D.4 Programes d'integració: programes i 

activitats de sensibilització i participació 
ciutadana. 
Es prioritzen aquelles actuacions que afavoreixin 
la visibilitat de les persones immigrades en 
professions i àmbits socials de referència. 
 
Criteris de valoració  
a) La utilització en la documentació i els 
materials de valors d'igualtat, pluralitat de rols, 
coresponsabilitat, nodiscriminació i voluntariat: 
fins a 5 punts.  
b) La utilització d'un llenguatge no discriminatori 
en la documentació i els materials: fins a 5 
punts. 
c) Activitats innovadores i d'impacte social. 
Coherència entre la definició dels objectius i els 
resultats esperats: fins a 40 punts 
d) Viabilitat tècnica i econòmica del programa o 
activitat (coherència entre les accions 
proposades i el pressupost de cada acció): fins a 
20 punts.  
e) Estructura, capacitat de gestió, experiència i 
trajectòria de l'entitat en la realització de 
programes i activitats propis de l'objecte 
d'aquesta convocatòria ordinària: fins a 25 punts.  
f) Incorporació de la perspectiva de gènere: fins 
a 5 punts. 

 
Línia E. Programes per dur a terme projectes i 
activitats en l'àmbit de la joventut. 
 

 L’objecte d’aquesta línia de subvencions és 
promoure l'associacionisme juvenil, l'educació 
en el lleure i els projectes adreçats a persones 
joves, mitjançant el suport als programes de 
funcionament ordinari i als projectes d'activitats 
de les entitats juvenils sense finalitat de lucre 
que ofereixen serveis a la joventut. 

 

 Les entitats sol·licitants d'aquestes subvencions 
han d'estar inscrites al Cens d'Entitats Juvenils 
en la data de publicació de la convocatòria de la 
subvenció i tenir-hi la documentació 
actualitzada. 

 
Criteris de valoració  
a) La qualitat del programa d'activitats: fins a 25 
punts.  
b) La viabilitat econòmica i el rigor pressupostari: 
fins a 20 punts.  
c) La utilitat i l'interès social del programa o 
projecte: fins a 20 punts.  
d) El foment i la participació de l'associacionisme 
juvenil, l'autoorganització de les persones joves i 
la base social de l'entitat: fins a 10 punts.  
e) L'adequació del programa d'activitats a les 
prioritats que estableix el Pla Nacional de 
Joventut: fins a 10 punts. 
 f) La solvència i l'experiència de l'entitat 
sol·licitant i, si escau, els antecedents 
disponibles a la Direcció General de Joventut: 
fins a 10 punts.  
g) Incorporació de la perspectiva de gènere: fins 
a 5 punts. 

 
Línia F. Programes d'activitats i per a projectes de 
caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció 
del voluntariat i programes de suport al lleure 
educatiu diari. 
 

 L’objecte d’aquesta línia de subvencions és 
afavorir la cohesió social, la integració i la 
participació de les persones, especialment els 
col·lectius més vulnerables, el foment del 
civisme i el voluntariat, així com promoure el 
treball en xarxa i la millora de la sostenibilitat i el 
bon govern de les entitats, mitjançant polítiques 
preventives o accions directes a les persones 
quan les necessitats socioeconòmiques ho 
requereixin. 

 

 El programa que subvenciona activitats que 
tenen relació directa amb els ateneus són els 
següents: 
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F.1 Programes d'activitats de caràcter cívic, 
comunitari i de participació ciutadana.  
F.2 Programes d'activitats de foment i promoció 
del voluntariat.  
 
S'estableix la incompatibilitat d'obtenir o ser 
beneficiari simultàniament d'una subvenció per 
les accions subvencionables F.1 o F.2. 
 
En relació amb els tipus d'accions 
subvencionables F.1 i F.2 se subvencionarà com 
a màxim una única activitat d'un dels dos tipus 
d'acció. 
 
Per al tipus d'acció subvencionable F.1 
(Programes d'activitats de caràcter cívic, 
comunitari i de participació ciutadana) es 
prioritzaran aquelles accions que fomenten el 
civisme, la participació ciutadana la millora de la 
sostenibilitat i el bon govern de les entitats, i de 
manera específica aquelles activitats de 
participació ciutadana emmarcades en els actes 
de commemoració dels 600 anys de l'arribada 
del poble gitano a Catalunya. 
 
Per al tipus d'acció subvencionable F.2 
(Programes d'activitats de foment i promoció del 
voluntariat), es prioritzaran aquelles accions que 
difonen el voluntariat, i sensibilitzen la ciutadania 
i els altres agents socials entorn d'aquest tema; 
les que s'adrecen a la captació de nous 
voluntaris i a la millora interna de la gestió, la 
formació i l'organització de les persones 
voluntàries de l'entitat, així com aquelles 
actuacions que incideixin en la millora de la 
sostenibilitat i la millora del bon govern de les 
entitats. Aquestes actuacions han d'estar 
vinculades amb el projecte de voluntariat i amb 
les finalitats de l'entitat i prioritàriament han de 
donar resposta al bloc de l'estratègia permanent 
del voluntariat del Pla nacional de 
l'associacionisme i el voluntariat vigent en el 
moment de la convocatòria 
 
 
 
 

Criteris de valoració  
Per al tipus d'acció subvencionable F.1 
(Programes d'activitats de caràcter cívic, 
comunitari i de participació ciutadana):  
a) Interès social de l'activitat presentada. Es 
valorarà l'interès social de l'activitat en funció del 
col·lectiu al qual va adreçat i als objectius 
d'aquesta: fins a 60 punts.  
b) Capacitat econòmica de l'entitat 
(autofinançament). Es valorarà la capacitat 
d'autofinançament de l'activitat proposada: fins a 
20 punts.  
c) Col·laboració amb altres entitats públiques o 
privades mitjançant el treball en xarxa, per tal 
d'optimitzar recursos i esforços: fins a 10 punts. 
No es considera treball en xarxa el fet que la 
col·laboració se circumscrigui a un ajut 
econòmic d'una altra entitat o una administració 
pública.  
d) Difusió de l'activitat: es valoraran els mitjans 
utilitzats per a la difusió de l'activitat: fins a 5 
punts.  
e) Incorporació de la perspectiva de gènere: fins 
a 5 punts.  
 
Per al tipus d'acció subvencionable F.2 
(Programes d'activitats de foment i promoció del 
voluntariat):  
a) Interès social de l'activitat i el seu disseny i 
organització. Es valorarà el grau de vinculació 
dels objectius i finalitats de l'activitat amb el 
conjunt del projecte de voluntariat de l'entitat i 
les seves finalitats, la seva adequació a les línies 
de l'estratègia nacional sobre l'associacionisme i 
el voluntariat: fins a 60 punts.  
b) Capacitat econòmica de l'entitat 
(autofinançament). Es valorarà la capacitat 
d'autofinançament de l'activitat proposada: fins a 
20 punts.  
c) Col·laboració amb altres entitats públiques o 
privades mitjançant el treball en xarxa, per tal 
d'optimitzar recursos i esforços. Es valorarà el 
treball en xarxa amb altres entitats. No es 
considera treball en xarxa el fet que la 
col·laboració es circumscrigui a un ajut 
econòmic d'una altra entitat o administració 
pública: fins a 10 punts.  
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d) Difusió de l'activitat. Es valoraran els mitjans 
utilitzats per a la difusió de l'activitat: fins a 5 
punts.  
e) Incorporació de la perspectiva de gènere: fins 
a 5 punts.  

 
Quan puc presentar la sol·licitud?  
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt 
amb els annexos corresponents que l'acompanyen, 
comença el dia 9 de maig i finalitza el dia 28 de maig 
de 2016, ambdós inclosos. 
 
Recordeu 
Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o 
publicitat relacionats amb l'actuació subvencionada 
l'expressió “Amb el suport del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies”, o d'una de les seves unitats, i el 
senyal de la Generalitat de Catalunya. Els senyals oficials 
es poden obtenir AQUÍ  
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies podrà 
subvencionar fins a un import màxim del 85% del cost de 
l'acció, d'acord amb el pressupost presentat. La resta del 
cost de l'acció subvencionada anirà a càrrec de l'entitat 
beneficiària, amb fons propis o amb càrrec a altres fons 
de finançament. 
 
Un cop es publiqui la resolució definitiva de la 
convocatòria ordinària, es tramitarà el document 
d'obligació de la bestreta, que serà del 95% de la 
quantitat atorgada, per a la qual no s'exigeixen garanties, 
tret que les bases específiques estableixin altres 
modalitats. La tramitació del document d'obligació del 5% 
restant per a cada anualitat s'iniciarà un cop justificada 
correctament la subvenció i s'hagi complert amb la seva 
finalitat. 
 
Un cop publicada la proposta de resolució provisional, les 
entitats que puguin percebre una subvenció per un import 
superior a 10.000 euros han de comunicar a l'òrgan 
concedent, mitjançant declaració responsable, la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o administració. 

 

 
 

 

 

SERVEI DE 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. 
 
No us quedeu sense demanar la subvenció!!!! 
 
Per accedir al servei, podeu enviar un correu electrònic a 
ateneus@ateneus.cat o trucar al 932 688 130. 

 

 

 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/

