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Han estat publicades les bases que han de regir la 
convocatòria ordinària 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. 7908 - 2.7.2019) 
 
Quina línia de subvencions us pot interessar? 
 
Línia F. Programes de caràcter comunitari, de 
promoció del voluntariat i enfortiment de 
l'associacionisme 
 
La línia F de subvencions té per objecte promoure la 
cohesió social dels col·lectius més vulnerables, 
impulsant programes, projectes i actuacions que 
fomentin el civisme i el voluntariat, que promoguin el 
treball comunitari com a metodologia d'intervenció 
als territoris i que busquin l'enfortiment de 
l'associacionisme i la millora de la seva sostenibilitat. 
 
F.2   Projectes de foment i promoció del 
voluntariat. 
Es prioritzen els programes que portin a terme les 
entitats de voluntariat amb la finalitat d'implementar i 
desenvolupar el seu pla de voluntariat, com ara: 

 
a) Sensibilització, captació, selecció i 

incorporació de les persones 
voluntàries a les entitats. 

b) Millora de la capacitació de les 
persones voluntàries de l'entitat 
mitjançant accions formatives. 

c) Coordinació de les persones 
voluntàries a l'entitat. 

d) Els programes de foment i promoció 
del voluntariat han de poder reflectir 
el conjunt d'actuacions que realitza 
l'entitat per disposar d'un voluntariat 
de qualitat, ja sigui a través dels 
processos de sensibilització, 
captació, selecció i acollida de les 
persones voluntàries (a) o bé a 
través dels processos formatius per 

capacitar-les (b); o bé mitjançant les 
tasques de coordinació dels equips 
de persones voluntàries (c). 

 
Els programes poden focalitzar-se en una 
d'aquestes tres àrees o plantejar una proposta que 
englobi més d'una. 

 
Criteris de valoració 
Tipologia de voluntariat i participació activa (40 
punts). 

 Es valorarà la tipologia de perfils de 
voluntariat que formin part de l'entitat 
(amb una atenció especial a usuaris 
voluntaris, voluntariat universitari, 
voluntariat jove, voluntariat de gent gran, 
voluntariat en línia, voluntariat de 
persones nouvingudes...), amb una 
especial importància per als que 
incorporen un voluntariat inclusiu: fins a 
30 punts. 

 Es valorarà la participació activa del 
voluntariat en el disseny, la 
implementació i l'avaluació de les 
actuacions presentades a la subvenció, 
més enllà de ser-ne els receptors: fins a 
10 punts. 

 
No se subvencionarà cap projecte que no sigui 
coherent amb el pla de voluntariat de l'entitat. 

 
F.3   Projectes d'acció comunitària inclusiva per 
lluitar contra l'exclusió social. 

Es prioritzaran els programes següents: 
a) Programes d'intervenció comunitària, 

que mitjançant la dinamització i 
l'enfortiment de les iniciatives 
ciutadanes, de les entitats i de 
col·lectius, promoguin alguns objectius 
que s'apunten a continuació en 
col·laboració amb altres agents del 
territori: 

 

 El suport a col·lectius vulnerables. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7908/1751774.pdf
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 La igualtat d'oportunitats per a 
tothom. 

 Els processos d'inclusió i 
l'enfortiment de la cohesió social. 

 La millora dels territoris desafavorits. 

 La lluita contra les causes o els 
factors d'exclusió social. 

 L'apoderament ciutadà, entès com 
l'adquisició d'autonomia i de 
capacitats cíviques. 

 L'enfortiment de la convivència 
ciutadana en barris multiculturals. 

 La resposta innovadora a les 
necessitats socials emergents. 

 
Aquests programes s'han de regir per un ampli 
consens entre els diferents actors (ciutadania, 
entitats, administracions i la resta d'agents), tot 
afavorint la corresponsabilitat i la igualtat 
d'oportunitats, i han d'incorporar preferentment la 
participació dels serveis socials del territori per 
implementar-ne els programes de manera 
coordinada. Aquests programes s'han de configurar 
com a projectes d'intervenció comunitària amb 
l'objectiu final d'assolir la seva sostenibilitat social i 
econòmica a mitjà termini. 

 
Es valoraran de manera preferent: 

1. Els programes d'intervenció 
comunitària inclusiva, liderats i 
impulsats per l'entitat sol·licitant, 
que desenvolupin estratègies 
d'intervenció comunitàries amb una 
forta dimensió territorial i una 
naturalesa inclusiva que afavoreixin 
la cohesió i la inclusió de col·lectius 
vulnerables en barris i comunitats 
que presentin dèficits socials. 

2. Els programes d'intervenció 
comunitària que, mitjançant el treball 
amb la comunitat, potenciïn les 
capacitats i habilitats personals per 
desenvolupar diferents feines i 
activitats al llarg de la vida i 

afavoreixin i millorin l'ocupabilitat de 
les persones, en especial dels 
col·lectius més vulnerables. 

 
b) Programes de lleure inclusiu de 

naturalesa comunitària, implementats en 
territoris amb població en risc d'exclusió 
social i adreçats a infants i joves, 
especialment els més vulnerables, que 
mitjançant el treball amb la comunitat, 
promoguin: 

 La integració d'infants i joves al seu 
entorn, entès aquest com la família, 
l'escola i la comunitat. 

 Més i millors oportunitats per a 
infants, joves i les seves famílies. 

 La inclusió i l'enfortiment de la 
cohesió social. 

 La millora dels territoris desafavorits. 

 L'apoderament d'infants, joves i les 
seves famílies, entès com 
l'adquisició d'autonomia i de 
capacitats cíviques. 

 L'enfortiment de la convivència 
infantil i juvenil en barris 
multiculturals. 

 La resposta innovadora a les 
necessitats socials emergents 
d'infants i joves. 

 
Criteris de valoració 
F.3 Dimensió comunitària inclusiva (40 punts). 

 Es valorarà la incorporació de 
metodologia pròpia de la mentoria en la 
seva intervenció social als territoris: fins 
a 5 punts. 

 Es valorarà, amb un màxim de 35 punts, 
que els projectes d'intervenció estiguin 
enfocats tenint en compte el grup i la 
comunitat de les persones destinatàries 
o ateses, així com la implicació activa 
dels diferents col·lectius d'una comunitat 
i l'enfortiment de les xarxes socials i les 
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dinàmiques solidàries i de convivència, 
amb una atenció especial a: 

 La metodologia per lluitar contra els 
factors d'exclusió de la població 
diana. 

 El grau de col·laboració amb els 
serveis socials bàsics de la 
població. 

 El caràcter transversal de l'acció en 
relació amb els àmbits de salut, 
educació, habitatge i ocupació, així 
com amb la xarxa d'equipaments 
cívics de la DGACC, els punts 
Òmnia del territori i la resta de 
programes, plans i serveis de 
naturalesa comunitària. 

 
F.5   Projectes per a l'enfortiment de 
l'associacionisme. 
Es prioritzaran els projectes i actuacions de millora 
interna que impulsin les entitats privades sense ànim 
de lucre de primer nivell de manera puntual i 
singular, amb l'objectiu d'enfortir-se i d'integrar noves 
eines, metodologies o coneixements que apoderin 
les persones que formen part de l'entitat, i que 
tinguin com a finalitat la millora o consolidació 
d'aspectes claus per al bon funcionament de l'entitat, 
per al compliment de la normativa que li sigui 
aplicable, per a l'èxit en la implementació dels seus 
projectes d'intervenció o per a la seva sostenibilitat. 

 
Els projectes o actuacions que podran ser objecte de 
subvenció podran consistir en el disseny i elaboració 
de: 

 Plans estratègics o plans d'acció de 
l'entitat. 

 Plans de comunicació i difusió de les 
activitats de l'entitat. 

 Estratègies de coproducció associativa i 
d'impuls del treball en xarxa i comunitari 

 Projectes de millora de la transparència i 
la rendició de comptes de l'entitat. 

 Processos d'impuls i millora de la 
democràcia interna de l'entitat. 

 Campanyes d'incorporació de nous 
socis o de relleu generacional a l'entitat. 

 Projectes de millora de la gestió dels 
processos i dels circuits interns de 
l'entitat. 

 Projectes d'impuls de l'autonomia 
financera de l'entitat. 

 Projectes d'accés a les tecnologies de la 
informació i la comunicació 2.0. 

 Plans de millora de la qualitat 
d'intervenció de les accions de l'entitat. 

 Projectes d'avaluació i seguiment de les 
accions de l'entitat. 

 
Criteris de valoració 
F.5 Qualitat del projecte i capacitat d'enfortir l'entitat 
(40 punts). 

 Es valoraran la qualitat del projecte 
presentat, la capacitat del projecte de 
transformar i consolidar l'entitat i enfortir-
la, i la capacitat d'apoderar les persones 
que participen de l'entitat: fins a 35 
punts. 

 Es valorarà la innovació del projecte en 
l'àmbit d'actuació concret: fins a 5 punts. 

 
No se subvencionarà cap projecte o actuació que no 
tingui la naturalesa de projecte puntual de millora i 
enfortiment de l'entitat i d'apoderament de les 
persones que hi treballen o hi participen. Tampoc se 
subvencionarà cap projecte que plantegi accions 
que són assumides o cobertes per serveis de suport 
a l'associacionisme promoguts per la DGACC. A 
més, no se subvencionarà cap projecte en què les 
despeses estructurals (nòmines, subministraments, 
lloguer i despeses del local) superin en conjunt el 
30% del total de les despeses que preveu el 
projecte. 
 
 

 
Aspectes a tenir en compte 

 Totes les accions de la línia F tenen 
caràcter pluriennal. Les actuacions 
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objecte d'aquestes accions 
subvencionables tindran una durada 
pluriennal, tot i que corresponen a 
actuacions anuals independents, amb 
períodes d'execucions que se situen 
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 a justificar. 

 Només se subvencionarà un únic 
programa o projecte per entitat i acció. 

 La despesa mínima realitzada i 
justificada de l'activitat subvencionada, 
exigible per poder considerar complerts 
l'objecte i la finalitat de la subvenció, és 
de 40%. L'incompliment d'aquesta 
despesa mínima establerta comporta la 
revocació de la subvenció atorgada. 

 S'admeten despeses de reparacions i 
conservació, necessàries per al 
desenvolupament de l'acció 
subvencionada, fins a un màxim del 
10% del pressupost. 

 Aquelles entitats beneficiàries de 
qualsevol tipus d'acció de la línia F han 
de comunicar a la Direcció General 
d'Acció Cívica i Comunitària, amb 
caràcter previ, la presentació o difusió 
de l'activitat, projecte o programa 
subvencionat a qualsevol mitjà de 
comunicació. 

 La presentació del formulari de 
sol·licitud, junt amb la documentació que 
l’acompanya, es podrà fer quan sigui 
publicada la resolució de la 
convocatòria. Mentrestant, podeu anar 
preparant la documentació amb 
antelació. 

 
 

 
Recordeu que... 

 Aquest resum exposa de manera senzilla alguns 
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. 

 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 o trucar al 932 688 130. 

 

 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/cospe_2019/Annex_2_Activitats_i_projectes-proposta.doc

