SUBVENCIONS
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LÍNIA F3: PROJECTES DE CARÀCTER CÍVIC I
COMUNITARI PER LLUITAR CONTRA
L’EXCLUSIÓ SOCIAL

F3 PROJECTES DE CARÀCTER CÍVIC I
COMUNITARI PER LLUITAR CONTRA
L’EXCLUSIÓ SOCIAL
QUÈ TROBARÀS EN AQUESTA GUIA?
Informació que et pot ser d’utilitat a l’hora de valorar si:
 el teu projecte encaixa amb aquesta línia.
 els elements que et permetran entendre la finalitat de la línia, és a dir,
què pretén.
 els aspectes has de tenir en compte quan redactis el teu projecte.
 els aspectes que hauràs de tenir en compte en cas que t’atorguin la
subvenció.

Índex de continguts o preguntes més freqüents
Quina és la finalitat d’aquesta línia?
Quines entitats s’hi poden presentar?
Quants projectes s’hi poden presentar?
Quins projectes cívic-comunitari es prioritzaran?
Quins projectes de desenvolupament comunitari es prioritzaran?
Quins projectes de lleure inclusiu es prioritzaran?
Quina durada ha de tenir el projecte?
Quines línies de subvenció son compatibles amb la F3?
ASPECTES QUE HE DE TENIR EN COMPTE EN EL MOMENT D’ELABORAR EL
PRESSUPOST DEL PROJECTE
Quines despeses són subvencionables?
Que són les despeses directes o indirectes?
Quines despeses no són subvencionables?
Són subvencionables les despeses d’auditoria del compte justificatiu?
En aquesta línia les despeses d’observatoris, estudis, publicacions i organització i
realització de tornejos esportius, són subvencionables?
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Quin percentatge de despeses indirectes puc presentar?
El pressupost ha de ser el mateix per les dues anualitats?
Quin és el límit subvencionable?
Quina desviació del pressupost està permesa?
CRITERIS DE VALORACIÓ DEL PROJECTE
Quins són els criteris de valoració dels projectes?
Quins aspectes es valoraran com a dimensió comunitària?
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS
Quan i com rebré la resolució? Quines fases de resolució hi ha?
En quin moment del procés puc reformular el pressupost i en quina proporció?
Quines conseqüències té reformular el pressupost?
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA
Quan he de justificar la subvenció rebuda?
Com he de justificar la subvenció rebuda?
QUI EM POT INFORMAR SI TINC MÉS DUBTES?

Abans de començar..., molt important!
Aquest és un resum del més essencial sobre aquesta línia, i també recull
alguns dels punts més importants de les bases reguladores que et poden ser
útils a l’hora d’elaborar la redacció del projecte. Ja veuràs que no s’explica tot.
La guia no pretén substituir la lectura de les bases reguladores. Cal que les
llegeixis atentament per poder conèixer totes les obligacions, condicions, etc.
Esperem que la guia t’ajudi, però no recull tots els punts de les bases!
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F3 Projectes de caràcter cívic i comunitari per
lluitar contra l’exclusió social
Quina és la finalitat d’aquesta línia?
La línia F3 de subvencions del Departament d’Afers Socials i Famílies té la
finalitat de prestar suport econòmic a entitats que vulguin dur a terme projectes
de caràcter cívic i comunitari per lluitar contra l'exclusió social. Aquests
projectes poden ser de tres tipus diferents:
a) Projectes cívic-comunitaris.
b) Projectes de desenvolupament comunitari (PDC).
c) Projectes de lleure inclusiu.
En tots ells, es cerca i per tant es valora favorablement la capacitat del projecte
de dinamitzar i enfortir les relacions socials en un territori determinat per tal de
millorar el benestar de la gent que hi viu.
Quines entitats s’hi poden presentar?
Entitats que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el registre
corresponent en la data de publicació de la convocatòria.
Poden ser entitats de primer nivell, així com federacions i moviments d’entitats
d’educació en el lleure.
Per presentar-se, cal que les entitats signin les declaracions responsables de la
sol·licitud de compliment de la normativa general i sectorial.
No s’estableix un perfil determinat d’entitat, l’important és que el projecte
presentat compleixi la finalitat per la qual s’ha creat aquesta línia de
subvencions.
Quants projectes s’hi poden presentar?
Només s’hi pot presentar un projecte, de manera que caldrà escollir entre:
F3 a) Projectes cívic-comunitaris.
F3 b) Projectes de desenvolupament comunitari (PDC) liderats o impulsats per
les entitats sol·licitants que desenvolupin estratègies d’intervenció comunitària
territorialitzada.
F3 c) Projectes de lleure inclusiu implementats en territoris amb població en risc
d’exclusió social i adreçats a infants i joves.
No se subvencionarà un mateix projecte ni cap activitat simultàniament a una
entitat de primer nivell i a una entitat de segon nivell, federació o moviment
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

3

d’entitats d’educació en el lleure. En cas que s’hagin presentat dues sol·licitud
en aquest terme, prevaldrà la de l’entitat de segon nivell.
Quins projectes cívic-comunitari es prioritzaran?
Aquells projectes que mitjançant la dinamització i l’enfortiment de les iniciatives
ciutadanes, de les entitats i de col·lectius, promoguin, preferiblement en
col·laboració amb altres agents del territori:
a) Promoguin suport als col·lectius vulnerables.
b) Promoguin la igualtat d’oportunitats per a tothom.
c) Promoguin processos d’inclusió i enfortiment de la cohesió social.
d) Millorin els territoris desafavorits.
e) Empoderin la ciutadania.
f) Donin una resposta innovadora a les necessitats socials existents.
g) Millorin les condicions de vida quotidiana de les persones de manera
sostinguda en el temps.
h) Potenciar les capacitats i habilitats personals per afavorir i millorar
l’ocupabilitat.
Es valoraran preferentment els projectes cívic-comunitaris 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.
Quins projectes de desenvolupament comunitari es prioritzaran?
Es prioritzaran aquells projectes de desenvolupament comunitari (PDC),
liderats i impulsats per l’entitat sol·licitant, que es posin en marxa o ja estiguin
desenvolupant estratègies d’intervenció comunitàries territorialitzades que
afavoreixin la cohesió i la inclusió de col·lectius vulnerables en barris i
comunitats que presentin dèficits socials.
a) Afavoreixin la cohesió i la inclusió dels col·lectius vulnerables en barris i
comunitats que presentin dèficits socials.
b) Facilitin i millorin la convivència veïnal, les relacions interculturals i
intergeneracionals.
c) Fomentin la participació activa de la població en aquelles accions que
promoguin actituds cíviques i comunitàries per a la millora del bon veïnatge.
d) Donin una resposta innovadora a les necessitats socials existents.
Quins projectes de lleure inclusiu es prioritzaran?
Aquells projectes de lleure inclusiu 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:
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a) Fomentin la integració d’infants i joves al seu entorn, entès aquest com a
família, l’escola i la comunitat.
b) Promoguin més i millors oportunitats per als infants, els joves i les seves
famílies.
c) Promoguin l’empoderament d’infants, joves i les seves famílies, entès com a
l’adquisició d’autonomia i de capacitats cíviques.
d) Promoguin la millora de la convivència infantil i juvenil en barris multiculturals
e) Promoguin les federacions i moviments d’entitats d’educació en el lleure per
a la millora del benestar d’infants, joves i les seves famílies.
Es prioritzaran els projectes de lleure inclusiu, que mitjançant el treball amb la
comunitat, portin a terme les federacions i moviments d’entitats d’educació en
el lleure, per a la millora del benestar d’infants, joves i les seves famílies.
Queden exclosos d’aquest tipus d’acció els projectes que s’implementin en els
centres oberts definits com a equipaments de Serveis Socials d’Atenció
Primària.
Queden exclosos d’aquest tipus d’accions els projectes, actuacions i accions
que es financen a través de la línia Q Suport a l’educació en el lleure.
Quina durada ha de tenir el projecte?
El projecte ha de tenir una durada màxima de 2 anys i ha d’incloure actuacions
tant durant el 2017 com 2018. No es podrà demanar subvenció per una sola
anualitat.
Quines línies de subvenció són compatibles amb la F3?
Una entitat que es presenti a la F3 pot presentar-se a totes les línies de
subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, excepte:
F1. Programes estables d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de
participació ciutadana, que realitzin associacions veïnals i entitats de gent gran
vinculades a la xarxa d’equipaments cívics de la DGACC.
F4. 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.
A més a més, si l’entitat es presenta un projecte a la F3 c) lleure inclusiu
tampoc no podrà sol·licitar accions en cap de les dues línies següents:
B1.Programes preventius d'atenció social comunitària per infants i joves en risc
social.
Q1.Projectes d’educació en el lleure.
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ASPECTES QUE HE DE TENIR EN COMPTE
D’ELABORAR EL PRESSUPOST DEL PROJECTE

EN

EL

MOMENT

Quines despeses són subvencionables?
Són subvencionables les despeses directament relacionades amb el projecte.
Les despeses subvencionables poden ser directes o indirectes.
Que són les despeses directes o indirectes?
Les despeses directes són aquelles indispensables per la realització del
projecte.
Exemples:
 despeses de personal i de serveis professionals independents
indispensables per dur a terme l’acció
 despeses de pòlisses d’assegurances i malaltia i responsabilitat civil del
personal que participi en l’acció subvencionada (inclòs el voluntari)
 despeses de manutenció, allotjament i mobilitat del personal adscrit al
desenvolupament de l’acció
 despeses de subministrament i serveis generals: aigua, llum, calefacció
missatgeria, neteja, vigilància i similars de les instal·lacions on es
desenvolupi l’acció i corresponents al període subvencionable.
 despeses de lloguer, sempre que sigui necessari per dur a terme l’acció.
 despeses de bens consumibles: material fungible indispensable per dur a
terme l’acció.
 despeses de compres i consums: Adquisició de productes indispensable
per a la realització de l’acció.
 despeses de serveis externs.
 Per a la F3 són subvencionables les despeses d’observatoris, estudis,
publicacions i organització i realització de tornejos esportius quan
aquestes formin part intrínseca de l'activitat o del projecte, i, per tant,
compleixin la finalitat per a la qual vol obtenir-se la subvenció.

Les despeses indirectes són aquelles que són necessàries per la realització del
projecte però que formen part del funcionament de la pròpia entitat.
Exemples:
 costos de personal directiu
 béns consumibles no utilitzats en l’acció
 despeses d’administració i gestió
 despeses de lloguer i d’assegurances
 els impostos directes i els tributs que no siguin susceptibles de
recuperació o compensació
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Quines despeses no són subvencionables?
No són subvencionables tot i que poden formar part del pressupost de l’acció
subvencionada si són necessàries per dur a terme el projecte:



Les comissions i pèrdues de canvi
Les despeses en espècie

No són subvencionables i no poden formar part del cost del projecte:








Els impostos indirectes i el impostos personals sobre la renda que 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
per a la realització del projecte subvencionat
Les despeses en inversió de béns mobles i immobles (el que s’anomena
material inventariable) i les seves amortitzacions
A més a més a la F3 tampoc no poden formar part del cost del projecte
les despeses de reparacions i conservació necessàries per portar a terme
l’activitat finançada.

Són subvencionables les despeses d’auditoria del compte justificatiu?
Només s’acceptaran les despeses d’auditoria del compte justificatiu quan la
subvenció atorgada sigui de més de 60.000 €, ja que en aquest cas la
justificació s’ha de fer, obligatòriament, presentant el compte justificatiu amb
l’informe auditor.
L’import màxim subvencionat serà de 6.000 €.
Aquesta despesa es podrà realitzar i facturar fins a la data límit de presentació
de justificació.
En aquesta línia les despeses d’observatoris, estudis, publicacions i
organització i realització de tornejos esportius, són subvencionables?
Sí, exclusivament en aquesta línia F3 són subvencionables aquestes despeses,
per tant, en el moment de preparar el pressupost cal que contempleu aquestes
despeses com a despeses directes i subvencionables si són indispensables per
a la realització de l’activitat.

Quin percentatge de despeses indirectes puc presentar?

Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

7

Només es podrà imputar a la subvenció un màxim del 20% del pressupost en
despeses indirectes.

El pressupost ha de ser el mateix per les dues anualitats?
No és un requisit, però cal tenir en compte que s’atorgarà el mateix import per a
les dues anualitats. Per tant, en el moment de planificar el pressupost és
convenient adaptar-lo a les possibles subvencions.
Quin és el límit subvencionable?
Es podrà subvencionar, com a màxim, un 85% del pressupost del projecte.
Quina desviació del pressupost està permesa?
La desviació màxima permesa és del 20 % del pressupost
Excepte en cas de reformulació que serà del 10%.
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CRITERIS DE VALORACIÓ DEL PROJECTE
Quins són els criteris de valoració dels projectes?
Els projectes presentats es valoraran sota 6 criteris diferents:
a) Viabilitat tècnica del projecte: fins a 25 punts
b) Viabilitat econòmica del projecte: fins a 10 punts
c) Impacte social del projecte en el seu àmbit: fins a 15 punts
d) Incorporació de la perspectiva de gènere ; fins a 5 punts
e) Clàusules socials: fins a 5 punts
f) Dimensió comunitària: fins a 40 punts
Per ser beneficiari caldrà obtenir en la primera fase de valoració un mínim de
25 punts en la suma dels criteris c) Impacte social i f) dimensió comunitària.
Quins aspectes es valoraran com a dimensió comunitària?
Per dimensió comunitària entenem la dinamització de les relacions socials com
a punt de partida per afavorir la integració dels individus i grups a la comunitat
amb la finalitat de transformar i millorar el seu benestar. En concret, valorarem
tres aspectes diferents:


El treball en xarxa, entès com la identificació de les entitats implicades, la
capacitat de creació de xarxa i el seu abast, definició de rols dels actors
implicats i la seva aportació, estratègies de coordinació i col·laboració.



Els processos de participació activa, especialment dels col·lectius més
vulnerables, metodologies i mecanismes de diàleg i participació dels
agents implicats, mecanismes per implicar a persones no associades a
l’entitat en el desenvolupament del projecte.



L’empoderament de la persona. Estratègies perquè el subjecte (individu,
grup, comunitat) adquireixi autonomia, capacitats i habilitats personals
que permeten millorar l’adaptació i la integració dins la seva comunitat
millorant la convivència, les relacions interculturals, el bon veïnatge i la
cohesió social.
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RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS
Quan i com rebré la resolució? Quines fases de resolució hi ha?
El termini màxim per notificar i emetre la resolució provisional és de sis mesos
a comptar de la data de publicació de la convocatòria.
La resolució provisional es notificarà mitjançant la seva publicació al Tauler
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
En quin moment del procés puc reformular el pressupost i en quina
proporció?
Quan es publiqui la resolució provisional, s’establirà un termini de 10 dies hàbils
per presentar, si s’escau, la documentació requerida, presentar al·legacions i
reformular el projecte adaptant-lo al pressupost proposat.
Cal tenir en compte que la reformulació només es podrà fer minorant l’import
del projecte per la diferència entre, l’import sol·licitat i l’import proposat.
Quines conseqüències té reformular el pressupost?
En el cas de reformular, la desviació màxima permesa serà del 10% del
pressupost.
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JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA
Quan he de justificar la subvenció rebuda?
La subvenció es justificarà anualment, i no més tard del 28 de febrer de l’any
següent.
En el cas de subvencions de més de 60.000€ el període de justificació
s’allargarà fins el 30 d’abril de l’any següent.
Com he de justificar la subvenció rebuda?
Les formes de justificació estan vinculades a l’import atorgat per tipus d’acció:


Les entitats a les que se’ls atorgui més de 60.000 € per una acció hauran
de presentar obligatòriament el compte justificatiu amb aportació
d’informe auditor.



Per a les entitats a les que se’ls atorgui per una acció fins a 60.000 €, han
de presentar el compte justificatiu i tutelar tota la documentació
justificativa durant el període que estableixi la llei, ja que estan sotmeses
a un mostreig posterior.



Només el 25% de les entitats que rebin fins a 10.000 € de subvenció
hauran d’aportar els documents justificatius.
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QUI EM POT INFORMAR SI TINC MÉS DUBTES?
Si teniu dubtes podeu contactar amb el personal de la Secció de Recursos i
Subvencions a l’adreça electrònica: sdcs@gencat.cat
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