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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 programes s’hi poden presentar? 

Quins programes comunitaris 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’E LABORAR 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? 

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? 
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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 Programes d’acció comunitària inclusiva per llui tar 
contra l'exclusió social 
 
Quina és la finalitat d’aquesta línia? 
 
La línia F3 de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
té la finalitat de prestar suport econòmic a entitats que vulguin dur a terme 
programes d’acció comunitària per lluitar contra l'exclusió social. Aquests 
programes poden ser de 2 tipus diferents: 
 
a) Programes d’intervenció comunitària inclusiva. 
b) Projectes de lleure inclusiu de dimensió comunitària.  
 
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 el suport a col·lectius vulnerables; 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; l’enfortiment de la 
convivència ciutadana en barris multiculturals; la resposta innovadora a les 
necessitats socials emergents; i en general, la millora de les condicions de vida 
quotidiana de les persones, de manera sostinguda en el temps. 
 
En el cas específics dels projectes de lleure inclusiu els projectes es cerca 
també la integració d’infants i joves al seu entorn, entès aquest com la família, 
l’escola i la comunitat  i més i millors oportunitats per a infants, joves i les seves 
famílies 
 
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 tant 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. 
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Quants projectes s’hi poden presentar? 
 
Només s’hi pot presentar un projecte, de manera que caldrà escollir entre: 
 
a) Programes d’intervenció comunitària inclusiva, que mitjançant la 
dinamització i l’enfortiment de les iniciatives ciutadanes, de les entitats i de 
col·lectius, promoguin alguns dels objectius de la convocatòria en col·laboració 
amb altres agents del territori. 
 
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 els objectius de la convocatòria. 
 
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 
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 d’intervenció comunitària es priori tzaran? 
 
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) el suport als col·lectius vulnerables. 
b) la igualtat d’oportunitats per a tothom. 
c) els processos d’inclusió i enfortiment de la cohesió social. 
d) la millora els territoris desafavorits. 
e) l’apoderament de la ciutadania. 
f) una resposta innovadora a les necessitats socials existents. 
g) una millora les condicions de vida quotidiana de les persones de manera 
sostinguda en el temps. 
h) la potenciació de les capacitats i habilitats personals per afavorir i millorar 
l’ocupabilitat. 
 
Aquests programes han: 

� De tenir un ampli consens entre els diferents actors (ciutadania, entitats, 
administracions i la resta d’agents 

� D’incorporar preferentment la participació del serveis socials del territori 
per implementar-ne els programes de manera coordinada.  

� De configurar-se com a projectes d’intervenció comunitària amb 
l’objectiu final d’assolir la seva sostenibilitat social i econòmica a mig 
termini.  

 
Es valoraran de manera preferent :  
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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. 
 
 
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: 
 

• Fomentin la integració d’infants i joves al seu entorn, entès aquest com 
la família, l’escola i la comunitat. 

• Facin possible més i millors oportunitats per a infants, joves i les seves 
famílies; 

• Promoguin la inclusió i l’enfortiment de la cohesió social; 
• Promoguin la millora dels territoris desafavorits; 
• Apostin per l’apoderament d’infants, joves i les seves famílies, entès com 

l’adquisició d’autonomia i de capacitats cíviques; 
• Cerquin l’enfortiment de la convivència infantil i juvenil en barris 

multiculturals; 
• Donin una resposta innovadora a les necessitats socials emergents 

d’infants i joves; 
• Promoguin, en general, la millora de les condicions de vida quotidiana 

d’infants, joves i les seves famílies, de manera sostinguda en el temps. 
 
Els programes de lleure inclusiu a subvencionar necessàriament hauran de 
desenvolupar-se en coordinació amb els plans, projectes o accions de 
naturalesa comunitària impulsats per la DGACC i l’ens local corresponent, que 
es portin a terme en aquells territoris.  
 
L’esmentada coordinació haurà d’incloure, necessàriament, l’impuls de la 
coordinació efectiva del programa amb els equipaments de la xarxa 
d’equipaments de la DGACC al territori. 
 
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. 
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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 Q1 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 2019 com 2020.  No es podrà demanar subvenció per una sola 
anualitat. 
 
Quines línies de subvenció són compatibles amb la F 3? 
 
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 base 
territorial que programen actuacions en 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. 
 
F5 Projectes per a l'enfortiment de l'associacionisme. 
 
A més a més, si l’entitat es presenta un projecte a la F3 b) 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. 
 
E.1 Projectes juvenils.  
E.2 Projectes per a plans anuals d'actuació d'associacions juvenils rellevants i 
d'ampli abast territorial.  
E.3 Projectes per a plans anuals d'actuació d'associacions juvenils d'àmbit local 
i comarcal. 
 
Q1.Projectes d’educació en el lleure. 
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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. 
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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!  
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Quina desviació del pressupost està permesa? 
 
La desviació màxima permesa és del 20 % del pressupost, excepte en cas de 
reformulació que serà del 10%, 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)  Dimensió comunitària inclusiva: 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 comunità ria? 
 
Per dimensió comunitària inclusiva 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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� 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 
dinàmiques solidàries i de convivència, amb 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 als 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. 

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

  
En la valoració dels projectes de lleure inclusiu (F3b) es tindrà en compte 

�  l’adequació de la dimensió comunitària als col·lectiu d’infants i 
joves: fins a 15 punts 

� el grau de col·laboració amb els serveis socials de la població fins 
a 15 punts 

 
La proposta de coordinació efectiva amb els plans, projectes o accions de 
naturalesa comunitària impulsats des de la DGACC al territori així com la 
proposta de coordinació amb els equipaments públics titularitat de la mateixa 
DGACC: fins a 10 punts 
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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. 
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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 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 el compte justificatiu amb aportació 
d’informe auditor. 
 

• Per a les entitats a les que se’ls atorgui per una acció fins a 50.000 €, 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. 
 
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 

 
 

• Només el 25% de les entitats que rebin fins a 10.000 € de subvenció 
hauran d’aportar els documents justificatius. 

 


