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PROMOCIÓ DEL RECONEIXEMENT, LA 
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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 es prioritzaran? 

Quina durada ha de tenir el projecte? 

Quines línies de subvenció son compatibles amb la F4? 

ASPECTES QUE HE DE TENIR EN COMPTE EN EL MOMENT D’E LABORAR EL 
PRESSUPOST DEL PROJECTE 
 

Què he de tenir en compte quan empleni el quadre del pressupost? 

Què és la reformulació? Quan la podré fer? 

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 “criteri específic” de la línia F4? 

 



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? 

 
 
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 base s reguladores.  Cal que 
les llegeixis atentament per poder conèixer totes les obligacions, condicions... 
Esperem que la guia t’ajudi, però no recull tots els punts de les bases! 

  



 
Quina és la finalitat d’aquesta línia? 
 
La línia F4 de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
té per objecte la millora de les  condicions de vida de les persones gitanes a 
Catalunya, tal com s’estableix en el Pla integral del poble gitano a Catalunya 
2017-2020.  
 
 
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. 
 
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. 
 
 
Quins projectes s’hi poden presentar? 
 
Per aquesta la línia de subvencions, es poden presentar els projectes 
següents: 
 

A) Projectes que promoguin l’èxit educatiu del poble gitano, la reducció del 
fracàs i l’abandonament escolar.  
 

B) Projectes que contribueixin a la promoció de les dones gitanes i la 
incorporació de les seves veus en els diferents espais de participació i 
decisió. 

 
C) Projectes que contribueixin a la millora de l’accés de la població gitana al 

món laboral, la salut, la justícia i l’habitatge.  
 

D) Projectes que tinguin com objectiu el foment de la convivència 
intercultural, la gestió i resolució positiva de conflictes i la mediació. 
 

E) Projectes que contribueixin a la superació de l’antigitanisme. 
 

F) Recerques socials científiques que aportin evidències per a la millora de 
les condicions de vida de la població gitana i el foment de la seva 
inclusió i ascensió social. 
 

G) Projectes que recullin i reconeguin les aportacions culturals del poble 
gitano a la societat catalana. 

 



No se subvencionaran programes que no responguin als tipus d’accions 
subvencionables d’aquesta línia o que en el seu defecte no afavoreixin la 
millora de les condicions de vida de les persones del poble gitano de 
Catalunya. 
 
L'acció subvencionada (activitat, projecte o servei) s'ha de dur a terme a 
Catalunya. 
 
Se subvencionarà com a màxim un únic projecte. 
 
 
Quins projectes es prioritzaran? 
 
Es prioritzaran aquells projectes que persegueixin l’assoliment dels objectius 
següents: 
 

� Executar actuacions específiques a favor del poble gitano de Catalunya 
que parteixin d’evidències que han demostrat científicament ser 
reeixides en la promoció i la inclusió social del poble gitano. 

 
� Desenvolupar estratègies per implementar actuacions d’èxit en els 

àmbits següents: educació, treball, cultura, justícia, salut, habitatge, 
participació, prevenció i resolució de conflictes i mediació,  mitjans de 
comunicació, foment de l’associacionisme. 

 
� Executar projectes que tinguin com a objectiu equiparar 

socioeconòmicament els gitanos i les gitanes de Catalunya que estan  
en risc d’exclusió social amb la societat de la qual en formen part. 

 
� Promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana i que posin 

un èmfasi especial en les accions que afavoreixin, alhora, la inclusió 
sociolaboral de persones gitanes en situació de risc. 

 
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 2019 com 2020.   
 
No es podrà demanar subvenció per una sola anualitat. 
 
 
Compatibilitat de les subvencions. Quines línies de  subvenció són 
compatibles? 
 
Les subvencions que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
són compatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per l'entitat sol·licitant per a la 
realització de la mateixa acció procedent d'altres entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals, mentre no superi el cost total de l'acció ha de 
desenvolupar l'entitat beneficiària. 
 



Respecte les línies de la DGACC, una entitat que es presenti a la F4 pot 
presentar-se a totes les següents línies de subvencions del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies: 

F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter pluriennal). 

F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l'associacionisme i el 
voluntariat de Catalunya (de caràcter anual). 

 
No es poden presentar a: 

F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari (de caràcter anual). 

F.3 Projectes d'acció comunitària inclusiva per lluitar contra l'exclusió social (de 
caràcter pluriennal). 

F.5 Projectes per a l'enfortiment de l'associacionisme (de caràcter pluriennal). 

ASPECTES QUE HE DE TENIR EN COMPTE EN EL MOMENT 
D’ELABORAR EL PRESSUPOST DEL PROJECTE 

 
Què he de tenir en compte quan empleni el quadre de l pressupost?  
 

Abans d’emplenar els diferents conceptes, has de tenir en compte el que indiquen les 
bases reguladores en els articles 9, 10 i 11 quan parla de les despeses. 

Recorda que la subvenció és per a les anualitats 2019 i 2020. 

Què has de tenir en compte sobre els topalls ? 

• Es pot subvencionar un màxim del 85% del pressupost total. 
• Això vol dir que la resta de l’import l’has de posar tu (mínim 15% , amb fons 

propis o bé amb altres fons de finançament d’altres finançadors). 
 

Per tant, quan emplenis el pressupost, pensa que la part de subvenció que ens 
demanes al  Departament no pot superar en cap cas el 85% del cost del projecte.  

Recorda que les despeses i els ingressos han d’estar equilibrats. Valida el pressupost 
abans d’enviar l’annex 2. 

 

Les dades del cost del projecte, l’import sol·licitat i de concurrència d’altres 
subvencions que s’indiquen al pressupost han de coincidir amb les que indiques en el 
document de sol·licitud. 



Revisa que si en el punt 8 de l’annex 2 informes hi ha personal assalariat i/o 
professionals independents, la informació econòmica d’aquest recursos també l’has 
d’expressar al pressupost. 

Sobre els conceptes  que has de detallar (article 10 de les bases), fixa’t que les bases 
indiquen que hi ha tres tipologies de despeses: 

1. Les despeses subvencionables , n’hi ha de dos tipus:  
a. Directes : són aquelles que estan directament vinculades al programa 

d’activitats que ens presentes.  
b. Indirectes : que són les despeses necessàries per a desenvolupar el 

projecte presentat, però que no estan directament vinculades a ell. El 
total de despeses indirectes que es podrà imputar a la subvenció serà 
un percentatge com a màxim del 20% del pressupost total de l’acció 
subvencionada. 

 

Com a despeses indirectes pot constar la despesa derivada de la contractació dels 
serveis d’auditoria fins a un màxim de 6.000,00 euros, ja sigui per les entitats que hi 
estan obligades ( aquelles de la base 25.5) com per aquelles que de forma voluntària 
optin per aquesta forma de justificació i ho comuniquin en el termini que fixa la base 
25.7.1. 

Les despeses subvencionables poden ser de diferents tipus, mira la base 10.1 de les 
bases reguladores perquè les tens enumerades de forma molt detallada. 

Les despeses de subcontractació comprova que no excedeixen del 50%, d’acord amb 
la base11. 

2. Les despeses no subvencionables: són aquelles que NO es poden 
subvencionar però poden formar part del pressupost del programa d’activitats  
l’acció subvencionada per ser necessàries per dur a terme l’activitat finançada. 
Per tant, es poden aportar per justificar part del projecte. L’article 10.2.1 de les 
bases reguladores les detalla.  

3. Despeses no subvencionables que no poden formar part del pressupost: són 
les que no es poden admetre ni per arribar a justificar el 100% del pressupost. 
L’article 10.2.2 les detalla. 

 

Vigileu amb les despeses no subvencionables. Cal que tingueu clar quines podeu 
presentar per a justificar el pressupost total i quines ni tan sols les podeu presentar 
perquè no les admetrem! Molt de compte quan escriviu el vostre pressupost, no hi 
incorporeu conceptes que no es puguin agafar a la justificació de la subvenció.  

Recomanació! Llegiu atentament  tota la base 10 corresponent a les despeses!  

I també la base 4 de la línia F (a l’Annex 2 de les bases reguladores). 

 

 

 



Què és la reformulació ? Quan la podré fer? 
 

Quan s’hagin valorat totes les sol·licituds rebudes per a totes les línies de subvenció, 
es publicarà la resolució provisional, on podràs veure si se t’ha concedit la subvenció 
i per quin import.   

Tindràs un termini de 10 dies hàbils  per reformular el projecte  i adaptar el 
pressupost i la memòria presentada a la finalitat de la subvenció. Hi ha un topall  per 
reformular: només pots minorar l’import per la diferència entre el que ens vas demanar 
i l’import que proposem donar-te!  

Llegeix la base 19.5 de les bases reguladores, que t’ho explica detalladament!  

Recorda que la manca de resposta als requeriments relacionats amb la sol·licitud, 
annex 2 i la documentació requerida que preveu la base 19.4 comporta desistiment de 
la sol·licitud. 

 
Quina desviació del pressupost està permesa? 
 
La desviació màxima permesa és del 20% del pressupost inicial o un 10% en 
cas de reformulació, sempre que es compleixi la base 8.2. 

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)  Criteri específic: fins a 40 punts 
 
Per ser beneficiari caldrà obtenir una valoració mínima de 50 punts, i en tot cas 
cal obtenir un mínim de 15 punts en el criteri a) i 20 en el criteri f). 
 
El fet d’assolir un nombre de punts igual o superior a 50 punts no dóna per si 
mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció, atès que està subjecta a 
disponibilitat pressupostària. 
 
 
Quins aspectes es valoraran com a “criteri específi c” de la línia F4? 
 
Els aspectes del “criteri específic” de la línia F4 de subvencions són: 
 

� Interès del programa o execució del projecte vinculats amb els objectius 



del Pla integral del poble gitano de Catalunya 2017-2020: fins a 20 
punts. 

 
� Implicació i participació de persones gitanes en la creació, 

desenvolupament i aplicació del projecte o actuació que fomentin i 
desenvolupin un diàleg permanent amb la comunitat gitana, copsant les 
seves necessitats i aportacions: 15 punts. 

 
� Projectes nous i innovadors: fins a 5 punts. Es proposa 1 punts per a 

cadascun dels següents subcriteris: 
 

- Projectes que cobreixin i donin resposta a noves necessitats i 
problemàtiques detectades en relació amb les accions 
subvencionables. 

 
- Projectes que repliquin experiències o actuacions reeixides en 

altres països adaptant-les a les característiques de la realitat 
social catalana i dels col·lectius destinataris. 

 
 

- Projectes que aportin nous mètodes i eines metodològiques en el 
seu desenvolupament, execució i avaluació. 

 
- Projectes que aportin indicadors d'impacte social de les accions 

proposades. 
 
 

- Projectes que demostrin vinculació entre les accions proposades i 
la superació de l'antigitanisme.  

 
 
  



RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 

 
Quan i com rebré la resolució? Quines fases de reso lució 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 pressup ost 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. 
 
Recorda que la manca de resposta als requeriments relacionats amb la 
sol·licitud, annex 2 i la documentació requerida que preveu la base 19.4 
comporta desistiment de la sol·licitud. 

  
 
Quines conseqüències té reformular el pressupost? 
En el cas de reformular, la desviació màxima permesa serà del 10% del 
pressupost, sempre que es compleixi la base 8.2. 
  



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 50.000€ 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 50.000 € per una acció 
hauran de presentar obligatòriament un compte justificatiu amb aportació 
d’informe d’auditor. 
 

• Per a les entitats a les que se’ls atorgui per una acció fins a 50.000 €, 
han de presentar un compte justificatiu simplificat de despesa que té 
caràcter de declaració responsable  durant el període que estableixi la 
llei, ja que estan sotmeses a un mostreig posterior. 
 
Recorda que si vols optar a la justificació amb aportació d’informe 
auditor ho has de comunicar abans de finalitzar el termini de justificació 
de la base 25.7.1 
 

• A les entitats beneficiàries, mitjançant un mostreig aleatori, l’òrgan gestor 
pot requerir la presentació del 100% de la justificació (per accions 
subvencionades fins a 10.000€) o del 25% del cost total de l’acció (per 
accions subvencionades entre 10.000-50.000€) 
 


