GUIA DE PROJECTES
LI'NIA F
COSPE 2021-2022

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

1

QUÈ TROBAREU EN AQUESTA GUIA?
Informació que us pot ser d’utilitat per:


Valorar si el vostre projecte encaixa amb aquesta línia.



Conèixer la finalitat i els objectius d’aquesta línia de subvencions (és a dir, què
pretén fomentar)



Saber quins aspectes heu de tenir en compte quan redacteu el vostre projecte.

INDEX DE CONTINGUTS
1. Finalitat de la línia. A qui va adreçada?
2. Quins projectes es poden presentar?
3. Criteris per a l’exclusió de la proposta
4. Com he de presentar el meu projecte? Com l’explico?
5. Quins criteris de valoració he de tenir en compte quan redacti el projecte?
6. Rúbrica de valoració
7. Quants projectes puc presentar a la línia?
8. Si presento un projecte per aquesta línia puc presentar altres projectes en altres línies
de subvenció?
9. On m’adreço si tinc dubtes o consultes?
Annex:
Aspectes importants a tenir en compte quan ompliu la sol·licitud i l’annex 2

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 veureu 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 us ajudi.
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F1 Suport a programes d’activitats de
caràcter cívic i comunitari ASSOCIACIONS DE VEI¨NS
1. A qui va adreçada la F1?
S’adreça a:



les associacions de veïns i veïnes
les federacions d’associacions de veïns o entitats veïnals de segon nivell

2a). Sóc una associació de veïns. Quins projectes puc demanar?
Si ets una associació de veïns i veïnes i estàs ubicada preferentment en un territori on
hi ha població en risc d’exclusió social, pots presentar el teu programa d’activitats.
Què és el programa estable d’activitats? Doncs tot el conjunt d’activitats ordinàries
que fas durant l’any i que han tingut o tindran continuïtat en el temps
Què prioritzem en aquesta línia de subvencions? Tots aquells programes que:







fomentin una alta participació veïnal i dinamitzin el barri
estiguin oberts a la ciutadania,
combinin accions de diversos tipus, però que tinguin com a denominador comú
fomentar la participació, facilitar la cohesió social entre les persones del
municipi, barri..., que possibilitin la integració de les persones que hi participen i
lluitin contra qualsevol mena d'exclusió social
en el seu conjunt vagin destinats a la millora de la qualitat de vida de les
persones.

2b). Sóc una federació d’associacions de veïns. Quins projectes puc demanar?
Si ets una federació d’associacions de veïns i veïnes únicament pots presentar els
programes estables d’activitats de les teves associacions de veïns federades. El teu
paper és el de facilitar que les entitats veïnals de base puguin presentar-se a les
subvencions a través teu, agrupant un o diversos projectes en una única sol·licitud.
Recorda que la sol·licitud és única però que ha d’incorporar la descripció de TOTS els
programes d’activitats de TOTES les entitats veïnals de base que agrupes en la
sol·licitud.
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Recorda també que en la SOL·LICITUD hauràs d’identificar-te tu com a entitats
federativa que PRESENTA la sol·licitud i també hauràs de relacionar TOTES les
entitats veïnals que es presenten a través de la teva sol·licitud agregada: haureu de
complementar punt 14 de l’annex amb la informació corresponent, detallant les entitats
federades (entitats membres) i els imports previstos de distribució de la subvenció i
del pressupost que s’executarà.
Recorda que a l’hora de justificar les subvencions si finalment se us atorguen, les
despeses hauran d’haver estat assumides per cada una de les entitats veïnals de base
i que el teu paper serà –també en la fase de justificació – de presentador de la
documentació i d’interlocutor únic amb el Departament.
Així doncs, les subvencions van destinades a les entitats de base que es presenten a
la subvenció agrupades sota una única sol·licitud que tu, com a federació, presentes.
3. No se subvencionarà a la F1...
Cap programa que no sigui d’una associació o federació de veïns i veïnes
Cap programa que sigui eminentment lúdic.
Criteris per a la inadmissió o exclusió de la proposta
Abans de presentar la documentació de la vostra proposta, cal que tingueu en compte una sèrie
de criteris que la podrien excloure o inadmetre de manera automàtica.
Aquests criteris són de diferents tipus:
 Vinculats directament a les bases: per excloure projectes que no encaixen en les
prescripcions establertes a les bases, ja sigui per la durada de l’acció (anual o biennal),
per incompliment genèric de requisits de bases, per adreçar-se a un col·lectiu que no
correspon al que atén la línia o per superar el llindar màxim de subcontractació.
 Vinculats a d’altres marcs legals: per tal d’evitar l’exclusió de la llengua catalana com a
llengua vehicular de comunicació de les entitats o activitats, per evitar que l’entitat
practiqui qualsevol forma de discriminació o que no compleixi l’obligació dels plans
d’igualtat.
 De tipus econòmic: per evitar que serveis de cartera (concertats o de gestió delegada)
rebin un finançament que complementi els mòduls establerts en els instruments que
regulen aquests tipus de prestació de servei.
Aquests criteris seran d’aplicació a totes les línies, a banda d’altres específics que es puguin
afegir. A continuació tens una taula amb una sèrie de preguntes que concreten aquests criteris.
Si no contestes afirmativament totes les preguntes, la teva proposta restarà exclosa o inadmesa
automàticament:
SÍ/NO
1
2
3

Si la línia és biennal, el projecte, activitat o servei presentat té un abast NA
temporal superior a 1 any?
Si la línia és anual, el projecte, activitat o servei presentat té un abast temporal
inferior o igual a 1 any?
La llengua vehicular de les activitats subvencionades és, com a mínim, la
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llengua catalana?
L'entitat no practica, directa o indirectament, cap dels tipus de discriminació
4
descrits a la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i nodiscriminació?
L'entitat no practica, directa o indirectament, la segregació de gènere ni la
5
discriminació envers les dones?
L'entitat no practica, directa o indirectament, la discriminació per orientació
6
sexual?
Si l'entitat té 50 o més treballadors, ha aprovat un Pla d'igualtat home-dona
7
en l'àmbit del treball?
Si l'entitat subcontracta amb tercers l'activitat subvencionada, ho fa dins el
8
límit de percentatge màxim del 50 % del cost total del projecte?
El projecte, servei o activitat s'adreça al col·lectiu atès per la unitat directiva
9
que gestiona la línia o acció?
10 Es compleixen els requisits generals indicats a les bases?
El projecte, servei o activitat no rep finançament a través del capítol 2 del
11
pressupost de la Generalitat de Catalunya?
12 L’entitat és una associació o federació veïnal?
Observació:
Per a aquells criteris d’inadmissió o exclusió que siguin condicionals, en el cas que el projecte,
activitat o servei valorat no correspongui a la condició, pots contestar amb un NA(No Aplica).
Per exemple, si la teva entitat no té 50 o més treballadors, no aplica el criteri 7 i per tant has de
respondre NA a la pregunta.
4. Com he de presentar el meu programa d’activitats? Com l’explico?
Volem que ens detallis el teu programa d’actuacions anuals explicant-nos:

1. Cada una de les activitats que faràs al llarg del 2021!
2. Quan les faràs. No cal posar la data exacta si no la saps encara, però sí que
caldria que ens diguis quan preveus que faràs cada activitat, aproximadament.
I si saps la data, posa-la!
3. Perquè fas una activitat o una altra? Ho hauries d’explicar, què vols aconseguir
amb les activitats que has planificat. Quins objectius vols assolir i perquè!
Pensa que és molt important que ens quedi clar de quina manera el teu programa
d’activitats facilita que hi hagi participació de les persones del barri, com ajuda a
millorar la cohesió social del teu entorn, com ajuda a que la vida de les persones sigui
millor...
Si cal que ens ho expliqueu per a cada activitat, perquè us va més bé explicar-ho així,
ho podeu fer, tingueu sempre present el que diem a l’apartat anterior quan expliquem
què prioritzem i què no és subvencionable. El que és important és que tinguem el
màxim d’elements possibles per poder fer una bona valoració del programa que
presenteu.
És important que per presentar el programa tinguis també molt en compte els criteris
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de valoració establerts per a aquesta línia. En un altre punt d’aquesta guia els
trobaràs explicats. És molt important que els llegeixis i els tinguis presents a l’hora
d’escriure el teu programa.
Per altra banda, has de saber que disposaràs d’un document que porta per nom
“ANNEX 2” i que forma part de la documentació que has de presentar juntament amb
el formulari de sol·licitud de subvenció que presentaràs telemàticament.
En aquest ANNEX 2 és ON ens has de descriure el teu pla d’actuació anual.
Ja veuràs que els diferents apartats d’aquest ANNEX 2 van donant resposta als criteris
de valoració per ajudar-te a triar la informació que és essencial que consti per poder
fer la valoració del teu projecte. Mira d’adaptar la redacció del teu programa als
diferents apartats de l’annex 2, ja que és l’únic document que els equips tècnics de
valoració tindran en compte per determinar quina puntuació mereix el teu programa.
Fes-te’l teu i descriu totes les dades rellevants del teu programa en aquest document,
al llarg dels seus apartats.
5. Quins criteris de valoració he de tenir en compte quan redacti el projecte?
Quan valorem el teu programa d’activitats, tindrem en compte els criteris de valoració
que estableixen les bases reguladores. Una part d’aquests criteris són els mateixos
per a qualsevol línia de subvenció del Departament, però n’hi ha d’específics per a la
línia F1.
Seguidament te’ls detallem tots ells i mirem d’explicar-te’ls punt per punt.
Consideracions generals
 Els criteris sumen un màxim de 100 punts.
 Si no obtens 50 punts, no tens dret a rebre subvenció i si no arribes als 20
punts en el criteri específic (t’ho expliquem més endavant!), tampoc tindràs dret
a rebre subvenció.
 Si superes els 50 punts, no tens garantit el fet de rebre una subvenció, ja que
dependrà de quina puntuació rebin les entitats que concorren amb tu en
aquella línia i estarà condicionat a l’esgotament dels recursos econòmics
previstos.
 L’import de la subvenció s’atorgarà en coherència amb la puntuació obtinguda.
Els criteris sumen un màxim de 100 punts.
Si no obtens com a mínim 50 punts, no tindràs dret a rebre subvenció.
I si no obtens com a mínim 20 punts quan valorem el teu projecte en base al criteri
específic (que val 40 punts), tampoc tindràs dret a la subvenció.
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Si arribes els 50 punts globals i als 20 punts del criteri específic pots rebre subvenció
però no tens garantit el fet de rebre-la, ja que dependrà de quina puntuació rebin les
entitats que concorren amb tu en aquella línia i estarà condicionat a l’esgotament dels
recursos pressupostaris previstos.
L’import de la subvenció s’atorgarà en base un sistema de proporcionalitat directa amb
la puntuació obtinguda i l’import que rebreu serà un percentatge sobre el cost total del
projecte, de manera que les entitats amb més puntuació per línia rebran un
percentatge més alt que les que tenen menys puntuació.
Els imports que s’aplicaran per a l’atorgament dels recursos en aquesta convocatòria
dependran de molts factors futurs com ara el volum de projectes presentats en les 6
sublínies de la DGACC (F1, F2, F3, F4, F5 i F6), el volum agregat del pressupost total
d’aquests projectes presentats, el volum agregat de l’import sol·licitat a la DGACC pel
conjunt de les entitats –en general- i per les entitats que concorren a la línia F1, i per la
puntuació mitja dels projectes per cada subacció.
Els criteris de valoració són:
a) La viabilitat tècnica del projecte: Puntuació: fins a 25 punts.
b) La viabilitat econòmica del projecte: Puntuació: fins a 10 punts.
c) L’impacte social del projecte en el seu àmbit: Puntuació: fins a 12 punts.
d) La incorporació de la perspectiva de gènere: Puntuació: fins a 5 punts.
e) Clàusules socials: Puntuació: fins a 5 punts.
f) Utilització d’un llenguatge que reconegui la diversitat LGBTI
g) Interès social del programa d’activitats: Puntuació: fins a 40 punts.

6. Rubrica de puntuació
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una rúbrica de
valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que seran revisats en
la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no).
D’una banda, tens els criteris de valoració generals (fins a 60 punts), que són els mateixos per a
totes les línies de subvenció a activitats i projectes (totes menys la L, H, I J). Per una altra banda,
tenim els criteris de valoració específics (fins a 40 punts), que són propis de cada línia.
Viabilitat tècnica del projecte. Coherència entre objectius, activitats i resultats (fins a 25 punts)
La viabilitat tècnica d’un projecte, servei o activitat ha de valorar criteris relatius a la capacitat
tècnica de l’entitat i a la qualitat tècnica de la proposta presentada. En aquest apartat no s’inclou
la valoració de conceptes relatius a l’impacte o a les dimensions socials o d’igualtat.
De manera general, l’anàlisi de la viabilitat tècnica del projecte:
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Ha de partir del diagnòstic de la realitat i del plantejament d’objectius concrets a assolir.
Ha d’incloure una descripció d’activitats, amb un calendari i una metodologia concreta.
Ha de permetre la rendició de comptes, definint uns indicadors i uns mecanismes
d’avaluació.
Ha d’identificar les capacitats de l’entitat, tant a nivell d’estructura tècnica i administrativa,
com de qualificació del personal.
Ha d’acreditar la bona gestió anterior de l’entitat i l’experiència prèvia en el mateix
projecte, programa d’activitats, servei o en d’altres similars.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Punts
Criteri
El projecte, servei o activitat inclou una detecció de necessitats objectives
2
que fonamenti la proposta?
El projecte, servei o activitat defineix objectius i els vincula amb les
1
activitats programades?
2
La descripció de les activitats és coherent amb els objectius plantejats?
El projecte, servei o activitat inclou un calendari coherent amb els recursos
2
disponibles i amb els objectius plantejats?
La metodologia d'intervenció és l'adequada per a un correcte abordatge
2
de la problemàtica?
El projecte, servei o activitat es desenvolupa a través de la col·laboració i
2
el treball en xarxa amb els serveis públics i entitats del seu àmbit?
El projecte inclou una selecció adequada d'indicadors de producció i
2
d'impacte?
El projecte incorpora mecanismes d'avaluació de l'assoliment dels
1
objectius plantejats?
L'entitat té una estructura tècnica i administrativa pròpia suficient per a
2
donar cobertura a la realització del projecte?
L'entitat desenvoluparà el projecte amb personal propi i no haurà de
1
contractar personal extern?
1
L'entitat incorpora el treball de personal voluntari?
La qualificació professional, formació específica o experiència professional
1
acreditada del personal que intervé en el projecte, servei o activitat és
l'adequada, d'acord amb els objectius del projecte?
L'entitat no ha tingut expedients de revocació en els darrers 2 anys, amb
1
excepció de les revocacions per regularització a la línia J20?
L'entitat no ha tingut expedients de revocació en els darrers 5 anys, amb
1
excepció de les revocacions per regularització a la línia J20?
El projecte, servei o activitat està en funcionament des de fa 2 anys o més?
1
El projecte, serveis o activitat està en funcionament des de fa 5 anys o
1
més?
L'entitat acredita 5 o més anys d'experiència en projectes, serveis o
1
activitats de la mateixa tipologia que el presentat?
L'entitat acredita 10 o més anys d'experiència en projectes, serveis o
1
activitats de la mateixa tipologia que el presentat?
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Viabilitat econòmica del projecte. Coherència entre les accions proposades i el resum econòmic
de cada activitat (fins a 10 punts)
L’anàlisi de la viabilitat econòmica es basa en indicadors quantitatius que ens han d’informar de:
 La no dependència econòmica global de l’entitat respecte el projecte presentat. Les
entitats que viuen exclusivament per i d’un projecte concret, tenen més dificultats de
viabilitat econòmica que les que tenen una activitat més diversificada.
 La capacitat de l’entitat d’obtenir altres finançaments, propis o en concurrència. Si l’entitat
només depèn del finançament sol·licitat en la convocatòria per a tirar endavant el
projectes, la viabilitat d’aquest és més dubtosa que si té fonts de finançament
diversificades. D’acord amb les bases, el màxim finançament que es pot atorgar és del
85% del pressupost total de l’activitat.
 El múscul financer de l’entitat, a partir del nivell d’aportació de recursos propis per al
desenvolupament del projecte. Si una entitat és capaç d’aportar recursos propis de
manera significativa al projectes, la seva viabilitat econòmica augmenta.
 L’equilibri de costos de personal respecte els globals, evitant que els projectes siguin
contractacions de personal encobertes.

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Punts
Criteri
El pressupost del projecte, servei o activitat representa menys del 50% del
1
pressupost total de l'entitat?
El pressupost del projecte, servei o activitat representa menys del 30% del
1
pressupost total de l'entitat?
La quantitat sol·licitada representa menys del 70% del pressupost del
1
projecte, servei o activitat?
La quantitat sol·licitada representa menys del 50% del pressupost del
1
projecte, servei o activitat?
Els conceptes i quantitats del pressupost s'adeqüen a la descripció i
2
objectius del projecte, servei o activitat?
El pressupost del projecte, servei o activitat contempla aportació de
1
recursos propis de l'entitat per més d'un 10% del total?
El pressupost del projecte, servei o activitat contempla aportació de
1
recursos propis de l'entitat per més d'un 20% del total?
El pressupost de despesa dedica menys d'un 80% a retribucions de
1
personal?
El pressupost de despesa dedica menys d'un 50% a retribucions de
1
personal?

Observació: els criteris 19 i 20, així com el 21 i el 22, el 24 i el 25 o el 26 i 27, són d’aplicació
reiterada. Per exemple, si una entitat sol·licita un 45% del pressupost, podrà puntuar tant en el
criteri 21 com en el 22. En canvi, si sol·licita el 65% del pressupost, només podrà puntuar en el
criteri 21 i, si sol·licita un 75% en cap dels dos. El mateix aplica a la resta de criteris d’aquest
tipus.
Impacte social del projecte en el seu àmbit (fins a 12 punts)
La valoració de l’impacte social combina dos tipus d’aspectes diferents, els quantitatius i els
qualitatius. D’una banda, aquest impacte s’ha de poder mesurar quantitativament a partir de
diferents paràmetres objectius: l’extensió territorial del projecte, el volum de persones ateses o
la intensitat de l’acció que rep cada persona atesa. D’una altra banda, cal tenir en compte també
criteris qualitatius com, per exemple, les tipologies dels territoris en els quals es desplega el
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projecte (zones amb pitjors indicadors socials o amb dificultat d’accés als serveis públics per
baixa densitat de població), l’alineament de la proposta amb les polítiques del Departament o
l’assoliment d’objectius de millora de la cohesió social com poden ser, per exemple, la
participació ciutadana, la sensibilització global de la ciutadania, l’enfortiment del teixit associatiu
o l’impacte comunicatiu positiu.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Punts
Criteri
El projecte, servei o activitat té un impacte territorial rellevant en 8 o més
1
comarques?
El projecte, servei o activitat es desenvolupa en territoris amb indicadors
1
molt alts de desigualtat social?
El projecte, servei o activitat es desenvolupa en territoris amb baixa
1
densitat de població i dificultat d'accés als serveis públics?
El projecte, servei o activitat atén directament 100 o més persones
1
beneficiàries?
El projecte, servei o activitat atén directament 500 o més persones
1
beneficiàries?
El projecte, servei o activitat planteja una intervenció d'intensitat mitjana
1
(més de 50 h/beneficiari/any)?
El projecte, servei o activitat planteja una intervenció d'alta intensitat (més
1
de 100 h/beneficiari/any)?
El projecte, servei o activitat està alineat directament amb les polítiques
1
públiques definides des del TASF?
El projecte, servei o activitat preveu la participació de les persones
1
destinatàries en la definició, la gestió i l'avaluació.
El projecte, servei o activitat contribueix directament a l'enfortiment del
1
teixit associatiu en el seu àmbit d'intervenció?
El projecte, servei o activitat contribueix directament a la millora de la
1
sensibilització de la població en l'àmbit temàtic del projecte?
El projecte, servei o activitat inclou mecanismes de comunicació i difusió
1
amb impacte real en el territori o col·lectiu on es desplegarà?

Observació: els criteris 31 i 32, així com el 33 i el 34, són d’aplicació reiterada. Per exemple, si
una entitat atén 800 beneficiaris, podrà puntuar pel criteri 31 i pel 32, si atén 250, només pel 31
i si atén 30, per cap dels dos.
Entenem per persones beneficiàries les persones que directament són ateses o participen en el
projecte, no les que poden tenir un impacte indirecte. Per exemple, si organitzem una activitat
que és una exposició, els beneficiaris seran les persones que la visiten, i no totes les persones
que en senten parlar o que han vist una notícia relativa a l’activitat en els mitjans de comunicació.
Igualment, si parlem de serveis, els beneficiaris correspondran al nombre de places del servei o
al nombre de persones que utilitzen aquestes places, no al conjunt de familiars o d’altres
persones del col·lectiu que hi puguin estar relacionades.
Clàusules socials. Mesures de discriminació positiva incorporades a l'objecte de la subvenció
(fins a 5 punts)
En l’apartat de clàusules socials no avaluem els elements d’impacte, sinó que valorem la
presència d’accions afirmatives per a col·lectius específics (el que, de manera impròpia,
s’acostuma a definir com a “discriminació positiva”) i la participació de col·lectius socials
desafavorits o dels propis col·lectius destinataris de la intervenció en l’execució del projecte.
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Punts
Criteri
2
El projecte inclou mesures d'acció afirmativa per a col·lectius específics?
L'equip professional o voluntari que desenvolupa el projecte, servei o
41
1
activitat inclou persones dels col·lectius beneficiaris de l'actuació?
El projecte, servei o activitat s'executa total o parcialment amb la
42
1
participació d'empreses d'inserció o de centres especials de treball?
L'entitat que desplega el projecte, activitat o servei és una entitat
associativa formada per persones dels col·lectius als quals s'adreça el
43
1
projecte o una fundació que inclou entre les seves finalitats l'atenció a les
persones a les quals s'adreça el projecte?
40

Incorporació de la perspectiva de gènere en la programació d'activitats, projectes i serveis (fins
a 5 punts).
Concretem l’avaluació de la perspectiva de gènere en tres aspectes diferents: l’existència de
mecanismes concrets de lluita contra les violències masclistes, el compliment de la paritat (tant
al quadre professional o voluntari que desenvolupa el projecte com a la direcció de l’entitat) i la
incorporació d’elements formals (indicadors desagregats per gèneres i ús del llenguatge no
sexista)
Punts
Criteri
El servei, activitat o projecte preveu algun protocol de detecció de la
44 violència masclista, d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de
1
sexe?
El quadre de professionals i voluntaris del projecte té més d'un 40% de
45
1
dones?
46 La direcció de l'entitat té més d'un 40% de dones?
1
Els indicadors vinculats al projecte s'han seleccionat amb perspectiva de
47
1
gènere i s'informen desagregats per gèneres?
La formulació del projecte i la documentació de l'entitat fan un ús del
48
1
llenguatge no sexista i no discriminatori?
Utilització d'un llenguatge que reconegui la diversitat LGBTI en la comunicació interna i externa
de l'entitat (fins a 3 punts)
Concretem aquest aspecte en la valoració de la comunicació de l’entitat, tant la interna com
l’externa, així com un aspecte concret, corresponent a l’ús del gènere no binari en la recollida de
dades.
Punts
Criteri
L'entitat
utilitza
un
llenguatge
que
reconeix
la
diversitat
LGTBI
en
la
seva
49
1
comunicació interna?
L'entitat utilitza un llenguatge que reconeix la diversitat LGTBI en la seva
50
1
comunicació externa?
51 L'entitat inclou en els seus formularis l'opció del gènere no binari?
1
Interès social del programa d’activitats: es valorarà que sigui un programa
d’actuacions anuals i estables amb vocació de continuïtat. Volem valorar justament
que ens expliqueu allò que any rere any organitzeu com a entitat arrelada al barri
o municipi. Puntuació: fins a 40 punts.
Es valorarà que sigui un programa obert a la ciutadania, que compti amb una participació
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veïnal elevada i que promogui la dinamització transversal del territori. Tal com ja hem
explicat, ha de quedar indicada la participació ciutadana en el conjunt del programa i
també és important explicar el treball en xarxa que fas, si escau, amb altres entitats i/o
altres agents del barri/municipi.
Es valorarà que el programa inclogui accions de diferent naturalesa (educativa, formativa,
participativa, de treball en xarxa...). És important veure en quina mesura elteu programa inclou
activitats de diferents tipus que permeten treballar aspectes similars des de vessants diferents.
Es valorarà que el programa incideixi en la participació, el foment o millora de la
cohesió. social i faciliti la integració de les persones del territori i fomenti la seva
inclusió social.
Important: és requisit necessari per poder atorgar subvenció que en aquest criteri
específic s’obtingui un mínim de 20 punts!
Criteri específic:
Interès social del
programa d'activitats
Criteri específic:
Interès social del
programa d'activitats
Criteri específic:
Interès social del
programa d'activitats
Criteri específic:
Interès social del
programa d'activitats
Criteri específic:
Interès social del
programa d'activitats
Criteri específic:
Interès social del
programa d'activitats
Criteri específic:
Interès social del
programa d'activitats
Criteri específic:
Interès social del
programa d'activitats
Criteri específic:
Interès social del
programa d'activitats
Criteri específic:
Interès social del
programa d'activitats
Criteri específic:
Interès social del
programa d'activitats
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El programa d'activitats presentat incideix en la millora de la
cohesió social?

4

El programa d'activitats presentat incideix en la millora de la
integració de les persones del territori?

4

El programa d'activitats presentat inclou
naturalesa educativa o formativa?

2

accions de

El programa d'activitats presentat inclou accions vinculades a
la inserció laboral?

2

El programa d'activitats presentat inclou accions de foment de
la cultura?

1

El programa d'activitats inclou accions que potencien el treball
en xarxa?

2

El programa d'activitats presentat és un programa obert a la
ciutadania?

3

El programa d'activitats presentat és un programa amb alta
participació veïnal?

2

El programa d'activitats presentat te capacitat de dinamitzar
transversalment el territori?

5

El projecte el presenta una entitat federativa en nom de -com
a mínim- 3 entitats veïnals de base?

5

El projecte el presenta una entitat federativa en nom de més
de 3 entitats veïnals de base?

5

12

Criteri específic:
Interès social del
programa d'activitats
Criteri específic:
Interès social del
programa d'activitats

El programa veïnal presenta és un programa consolidat i
estable?

2

El programa veïnal presentat te vocació de continuïtat?

3

7. Quants projectes puc presentar a la línia F1?
Només es pot presentar un: el programa d’activitats de l’entitat veïnal
8. Si presento un projecte per la línia F1 puc presentar-me a altres línies?
La línia F1 és compatible amb qualsevol altra línia de subvencions, sempre que es
compleixin els requisits que especifiqui cada línia.

9. On m’adreço si tinc dubtes o consultes?....
Per a qualsevol aclariment vinculat amb la gestió i tramitació de la sol·licitud i de
l’annex2, poseu-vos en contacte amb el Departament a través del correu electrònic:
subvencions.tsf@gencat.cat. Us donaran resposta mitjançant un correu electrònic o
una trucada al telèfon que heu posat com a contacte a la sol·licitud.
D’altra banda, per aclarir dubtes vinculats amb els programes i projectes a
subvencionar en aquesta línia, poseu-vos en contacte amb la DGACC a través del
correu electrònic: acciocomunitaria_dgacc@gencat.cat. Us donarem resposta al correu
electrònic des d’on heu enviat la consulta.
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F2 PROJECTES DE FOMENT I
PROMOCIO' DEL VOLUNTARIAT
1. A qui va adreçada la F2?
Només a aquelles entitats inscrites en el Cens d’entitats del voluntariat de
Catalunya en la data de publicació de la convocatòria al DOGC (25 de març de 2021).
2. Quins projectes puc demanar?
Si teniu previst realitzar durant el 2021 actuacions que ajudin o facilitin la
implementació i desenvolupament del vostre pla de voluntariat, podeu sol·licitar
aquesta línia.
Què prioritzem? Tant aquells projectes que van dirigits a la cerca de persones
voluntàries per renovar i/o incrementar el voluntariat de l’entitat, com les actuacions i
projectes que vulguin millorar la gestió del voluntariat a l’entitat.
Les actuacions que prioritzem són, en resum, aquestes 3 tipologies d’accions:


Accions de sensibilització, captació, selecció i incorporació de les
persones voluntàries a les entitats.
És important donar a conèixer a la ciutadania la força de
l’associacionisme, el valor de la participació del voluntariat com a motor
de transformació social. L’impacte del què feu les entitats és el primer
pas per engrescar la participació de les persones a través de les
entitats. I a la vegada és important que, un cop arribin les persones
voluntàries a l’entitat, pugueu fer una bona acollida perquè s’hi vulguin
quedar.
Les accions que són subvencionables poden ser de diversa naturalesa:
o

Accions de sensibilització i promoció de l’acció voluntària
adreçada als veïns i veïnes del barri, poble o ciutat o accions de
promoció del voluntariat i el seus valors adreçades a la
ciutadania en general per captar l’interès de les persones amb
l’objectiu que s’acostin als vostres projectes.

o

Accions de planificació i disseny d’estratègies per trobar futures
persones voluntàries, per pensar quin serà el procés de
selecció, en què et fixaràs per escollir-les i un cop triades quins
procés, recursos i materials has de tenir per poder acompanyarles en la seva incorporació a l’entitat.
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Accions de millora la capacitació de les persones voluntàries de l’entitat
mitjançant accions formatives. És important que les persones voluntàries es
formin per poder desenvolupar la seva tasca de la millor manera possible.
Actuacions per consolidar o reforçar processos de coordinació del voluntariat a
l’entitat i de suport a les persones voluntàries de l’entitat. És important poder
tenir a l’entitat alguna persona que sigui el referent de les persones voluntàries
a l’entitat i que les ajudi en el seu dia, les organitzi, les escolti i planifiqui tot el
que sigui necessari pel bon funcionament dels projectes que porteu a terme.
Si teniu previst realitzar algun projecte al llarg de l’any 2021, que doni resposta a
alguna de les tipologies anteriors, o al conjunt de totes elles, i la vostra entitat està
censada al Cens d’entitats del voluntariat, pots presentar-te a la F2.
3. No es subvencionarà a la F2...
Criteris per a la inadmissió o exclusió de la proposta
Abans de presentar la documentació de la vostra proposta, cal que tingueu en compte una sèrie
de criteris que la podrien excloure o inadmetre de manera automàtica.
Aquests criteris són de diferents tipus:
 Vinculats directament a les bases: per excloure projectes que no encaixen en les
prescripcions establertes a les bases, ja sigui per la durada de l’acció (anual o biennal),
per incompliment genèric de requisits de bases, per adreçar-se a un col·lectiu que no
correspon al que atén la línia o per superar el llindar màxim de subcontractació.
 Vinculats a d’altres marcs legals: per tal d’evitar l’exclusió de la llengua catalana com a
llengua vehicular de comunicació de les entitats o activitats, per evitar que l’entitat
practiqui qualsevol forma de discriminació o que no compleixi l’obligació dels plans
d’igualtat.
 De tipus econòmic: per evitar que serveis de cartera (concertats o de gestió delegada)
rebin un finançament que complementi els mòduls establerts en els instruments que
regulen aquests tipus de prestació de servei.
 Aquests criteris seran d’aplicació a totes les línies, a banda d’altres específics que es
puguin afegir. A continuació tens una taula amb una sèrie de preguntes que concreten
aquests criteris. Si no contestes afirmativament totes les preguntes, la teva proposta
restarà exclosa o inadmesa automàticament:
SÍ/NO
1
2
3

4
5

Si la línia és biennal, el projecte, activitat o servei presentat té un abast NA
temporal superior a 1 any?
Si la línia és anual, el projecte, activitat o servei presentat té un abast temporal
inferior o igual a 1 any?
La llengua vehicular de les activitats subvencionades és, com a mínim, la
llengua catalana?
L'entitat no practica, directa o indirectament, cap dels tipus de discriminació
descrits a la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i nodiscriminació?
L'entitat no practica, directa o indirectament, la segregació de gènere ni la
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discriminació envers les dones?
L'entitat no practica, directa o indirectament, la discriminació per orientació
sexual?
Si l'entitat té 50 o més treballadors, ha aprovat un Pla d'igualtat home-dona
en l'àmbit del treball?
Si l'entitat subcontracta amb tercers l'activitat subvencionada, ho fa dins el
límit de percentatge màxim del 50 % del cost total del projecte?
El projecte, servei o activitat s'adreça al col·lectiu atès per la unitat directiva
que gestiona la línia o acció?
Es compleixen els requisits generals indicats a les bases?
El projecte, servei o activitat no rep finançament a través del capítol 2 del
pressupost de la Generalitat de Catalunya?
L'entitat està censada al Cens d'Entitats del Voluntariat de Catalunya de la
DGACC en el moment de publicació de la convocatòria?
El projecte presentat és coherent amb el pla de voluntariat de l'entitat?

6
7
8
9
10
11
12
13



Observació:
Per a aquells criteris d’inadmissió o exclusió que siguin condicionals, en el cas que el
projecte, activitat o servei valorat no correspongui a la condició, pots contestar amb un
NA(No Aplica). Per exemple, si la teva entitat no té 50 o més treballadors, no aplica el
criteri 7 i per tant has de respondre NA a la pregunta.

4. Com he de presentar el meu projecte? Com l’explico?
Volem que ens expliqueu quin és el vostre projecte tenint en compte que el que
preteneu aconseguir ha d’estar en consonància amb el pla de voluntariat de l’entitat i
amb les vostres finalitats i la vostra missió.
Volem que ens expliqueu el projecte detallant en què consisteix, quins objectius
cerqueu i quin impacte penseu que tindrà en la vostra entitat, quins resultats desitgeu
obtenir, com ho fareu possible, quina metodologia utilitzareu i quins mecanismes
d’avaluació teniu pensats per constatar que el projecte complirà els seus objectius.
Recordeu que en aquesta línia no és tan important que ens expliqueu detalladament
“què fan les persones voluntàries” de l’entitat, quins són els projectes que
desenvolupen, etc., com que ens expliqueu, per exemple:
A- Per què voleu sensibilitzar la població entorn als valors de l’associacionisme i el
voluntariat? Com ho fareu? On ho fareu? Ho fareu sols? Amb altres entitats?
B- Per què necessiteu desenvolupar un pla per captar persones voluntàries? Quin
és el procés que seguiu? Com les busqueu i on? Com feu el procés de selecció
de les persones voluntàries? Qui fa la selecció? Què teniu en compte? Com
faciliteu el seu camí dins de l’entitat?
C- Què feu per formar les persones voluntàries? Quin és el vostre pla de
formació? Per què trieu unes determinades formacions i no unes altres? Com
encaixa la formació que presenteu amb el perfil i tasques que fan les persones
voluntàries? Com l’avalueu?
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D- Quins mecanismes teniu per coordinar-les? Què fa la persona que s’encarrega
d’aquesta tasca? Com ho fa? Quant temps hi dedica? Com es forma? Quins
espais de participació teniu previstos per les persones voluntàries? Com
participen?
És important que per presentar el projecte tingueu molt en compte els criteris de
valoració establerts per a cada línia. En un altre punt d’aquesta guia els trobaràs
explicats. És molt important que els llegiu i els tingueu presents a l’hora de redactar el
vostre projecte.
Per altra banda, heu de saber que disposareu d’un document que porta per nom
“ANNEX 2” i que forma part de la documentació que heu de presentar juntament amb
el formulari de sol·licitud de subvenció que presentaràs telemàticament.
En aquest ANNEX 2 és on ens haureu de descriure el projecte. Ja veureu que els
diferents apartats d’aquest ANNEX 2 van donant resposta als criteris de valoració per
ajudar-te a triar la informació que és essencial que consti per poder fer la valoració del
teu projecte. Mireu d’adaptar el “relat” del vostre projecte als diferents apartats de
l’annex 2, ja que és l’únic document que els equips tècnics de valoració de la DGACC
tindran en compte per determinar quina puntuació mereix el vostre projecte. Feu-voselvostre i descriviu totes les dades rellevants del projecte en aquest document, al llarg
dels seus apartats.

5. Quins criteris de valoració he de tenir en compte quan redacti el projecte?
Quan valorem el vostre projecte, tindrem en compte els criteris de valoració que
estableixen les bases reguladores. Una part d’aquests criteris són els mateixos per a
qualsevol línia de subvenció del Departament, però n’hi ha un d’específic per a la línia
F2. Seguidament us els detallem tots ells i mirem d’explicar-vos-els punt per punt.
Consideracions generals
Els criteris sumen un màxim de 100 punts. Si no obtens com a mínim 50 punts, no
tindràs dret a rebre subvenció. I si no obtens com a mínim 20 punts quan valorem el
teu projecte en base al criteri específic (que val 40 punts), tampoc tindràs dret a la
subvenció.
Si arribes els 50 punts globals i als 20 punts del criteri específic podeu rebre subvenció
però no teniu garantit el fet de rebre-la, ja que dependrà de quina puntuació rebin les
entitats que concorren amb vosaltres en aquella línia i estarà condicionat a
l’esgotament dels recursos pressupostaris previstos.
L’import de la subvenció s’atorgarà en base un sistema de proporcionalitat directa amb
la puntuació obtinguda i l’import que rebreu serà un percentatge sobre el cost total del
projecte, de manera que les entitats amb més puntuació per línia rebran un
percentatge més alt que les que tenen menys puntuació.
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Els criteris de valoració són:
a) viabilitat tècnica del projecte: Puntuació: fins a 25 punts.
b) La viabilitat econòmica del projecte: Puntuació: fins a 10 punts.
c) L’impacte social del projecte en el seu àmbit: Puntuació: fins a 12 punts.
d) La incorporació de la perspectiva de gènere: Puntuació: fins a 5 punts.
e) Clàusules socials: Puntuació: fins a 5 punts.
f) Utilització d’un llenguatge que reconegui la diversitat LGBTI
g) Criteri específic: Tipologia de voluntariat i participació activa. Puntuació: fins a 40
punts.
6. Rubrica de puntuació
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una rúbrica de
valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que seran revisats en
la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no).
D’una banda, tens els criteris de valoració generals (fins a 60 punts), que són els mateixos per a
totes les línies de subvenció a activitats i projectes (totes menys la L, H, I J). Per una altra banda,
tenim els criteris de valoració específics (fins a 40 punts), que són propis de cada línia.
Viabilitat tècnica del projecte. Coherència entre objectius, activitats i resultats (fins a 25 punts)
La viabilitat tècnica d’un projecte, servei o activitat ha de valorar criteris relatius a la capacitat
tècnica de l’entitat i a la qualitat tècnica de la proposta presentada. En aquest apartat no s’inclou
la valoració de conceptes relatius a l’impacte o a les dimensions socials o d’igualtat.
De manera general, l’anàlisi de la viabilitat tècnica del projecte:






Ha de partir del diagnòstic de la realitat i del plantejament d’objectius concrets a assolir.
Ha d’incloure una descripció d’activitats, amb un calendari i una metodologia concreta.
Ha de permetre la rendició de comptes, definint uns indicadors i uns mecanismes
d’avaluació.
Ha d’identificar les capacitats de l’entitat, tant a nivell d’estructura tècnica i administrativa,
com de qualificació del personal.
Ha d’acreditar la bona gestió anterior de l’entitat i l’experiència prèvia en el mateix
projecte, servei o activitat o en d’altres similars.

1
2
3
4
5
6

Punts
Criteri
El projecte, servei o activitat inclou una detecció de necessitats objectives
2
que fonamenti la proposta?
El projecte, servei o activitat defineix objectius i els vincula amb les
1
activitats programades?
2
La descripció de les activitats és coherent amb els objectius plantejats?
El projecte, servei o activitat inclou un calendari coherent amb els recursos
2
disponibles i amb els objectius plantejats?
La metodologia d'intervenció és l'adequada per a un correcte abordatge
2
de la problemàtica?
2
El projecte, servei o activitat es desenvolupa a través de la col·laboració i
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7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

el treball en xarxa amb els serveis públics i entitats del seu àmbit?
El projecte inclou una selecció adequada d'indicadors de producció i
d'impacte?
El projecte incorpora mecanismes d'avaluació de l'assoliment dels
objectius plantejats?
L'entitat té una estructura tècnica i administrativa pròpia suficient per a
donar cobertura a la realització del projecte?
L'entitat desenvoluparà el projecte amb personal propi i no haurà de
contractar personal extern?
L'entitat incorpora el treball de personal voluntari?
La qualificació professional, formació específica o experiència professional
acreditada del personal que intervé en el projecte, servei o activitat és
l'adequada, d'acord amb els objectius del projecte?
L'entitat no ha tingut expedients de revocació en els darrers 2 anys, amb
excepció de les revocacions per regularització a la línia J20?
L'entitat no ha tingut expedients de revocació en els darrers 5 anys, amb
excepció de les revocacions per regularització a la línia J20?
El projecte, servei o activitat està en funcionament des de fa 2 anys o més?
El projecte, serveis o activitat està en funcionament des de fa 5 anys o
més?
L'entitat acredita 5 o més anys d'experiència en projectes, serveis o
activitats de la mateixa tipologia que el presentat?
L'entitat acredita 10 o més anys d'experiència en projectes, serveis o
activitats de la mateixa tipologia que el presentat?

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Viabilitat econòmica del projecte. Coherència entre les accions proposades i el resum econòmic
de cada activitat (fins a 10 punts)
L’anàlisi de la viabilitat econòmica es basa en indicadors quantitatius que ens han d’informar de:
 La no dependència econòmica global de l’entitat respecte el projecte presentat. Les
entitats que viuen exclusivament per i d’un projecte concret, tenen més dificultats de
viabilitat econòmica que les que tenen una activitat més diversificada.
 La capacitat de l’entitat d’obtenir altres finançaments, propis o en concurrència. Si l’entitat
només depèn del finançament sol·licitat en la convocatòria per a tirar endavant el
projectes, la viabilitat d’aquest és més dubtosa que si té fonts de finançament
diversificades. D’acord amb les bases, el màxim finançament que es pot atorgar és del
85% del pressupost total de l’activitat.
 El múscul financer de l’entitat, a partir del nivell d’aportació de recursos propis per al
desenvolupament del projecte. Si una entitat és capaç d’aportar recursos propis de
manera significativa al projectes, la seva viabilitat econòmica augmenta.
 L’equilibri de costos de personal respecte els globals, evitant que els projectes siguin
contractacions de personal encobertes.
Punts
Criteri
El pressupost del projecte, servei o activitat representa menys del 50% del
1
pressupost total de l'entitat?
20 El pressupost del projecte, servei o activitat representa menys del 30% del
1
pressupost total de l'entitat?
21 La quantitat sol·licitada representa menys del 70% del pressupost del
1
19
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22
23
24
25
26
27

projecte, servei o activitat?
La quantitat sol·licitada representa menys del 50% del pressupost del
projecte, servei o activitat?
Els conceptes i quantitats del pressupost s'adeqüen a la descripció i
objectius del projecte, servei o activitat?
El pressupost del projecte, servei o activitat contempla aportació de
recursos propis de l'entitat per més d'un 10% del total?
El pressupost del projecte, servei o activitat contempla aportació de
recursos propis de l'entitat per més d'un 20% del total?
El pressupost de despesa dedica menys d'un 80% a retribucions de
personal?
El pressupost de despesa dedica menys d'un 50% a retribucions de
personal?

1
2
1
1
1
1

Observació: els criteris 19 i 20, així com el 21 i el 22, el 24 i el 25 o el 26 i 27, són d’aplicació
reiterada. Per exemple, si una entitat sol·licita un 45% del pressupost, podrà puntuar tant en el
criteri 21 com en el 22. En canvi, si sol·licita el 65% del pressupost, només podrà puntuar en el
criteri 21 i, si sol·licita un 75% en cap dels dos. El mateix aplica a la resta de criteris d’aquest
tipus.
Impacte social del projecte en el seu àmbit (fins a 12 punts)
La valoració de l’impacte social combina dos tipus d’aspectes diferents, els quantitatius i els
qualitatius. D’una banda, aquest impacte s’ha de poder mesurar quantitativament a partir de
diferents paràmetres objectius: l’extensió territorial del projecte, el volum de persones ateses o
la intensitat de l’acció que rep cada persona atesa. D’una altra banda, cal tenir en compte també
criteris qualitatius com, per exemple, les tipologies dels territoris en els quals es desplega el
projecte (zones amb pitjors indicadors socials o amb dificultat d’accés als serveis públics per
baixa densitat de població), l’alineament de la proposta amb les polítiques del Departament o
l’assoliment d’objectius de millora de la cohesió social com poden ser, per exemple, la
participació ciutadana, la sensibilització global de la ciutadania, l’enfortiment del teixit associatiu
o l’impacte comunicatiu positiu.

28
29
30
31
33
34
35
36
37

Punts
Criteri
L’entitat té un impacte territorial rellevant en 8 o més comarques?
1
L’entitat desenvolupa la seva activitat en territoris amb indicadors molt alts
1
de desigualtat social?
L’entitat desenvolupa la seva activitat en territoris amb baixa densitat de
1
població i dificultat d'accés als serveis públics?
El projecte explica de forma clara i coherent com incideix l'actuació
2
programada en la millora dels programes de voluntariat de l'entitat?
El projecte, servei o activitat planteja una intervenció d'intensitat mitjana
1
(més de 50 h/beneficiari/any)?
El projecte, servei o activitat planteja una intervenció d'alta intensitat (més
1
de 100 h/beneficiari/any)?
El projecte, servei o activitat està alineat directament amb les polítiques
1
públiques definides des del TASF?
El projecte, servei o activitat preveu la participació de les persones
1
destinatàries en la definició, la gestió i l'avaluació.
El projecte, servei o activitat contribueix directament a l'enfortiment del
1
teixit associatiu en el seu àmbit d'intervenció?
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38

L’entitat contribueix directament a la millora de la sensibilització de la
població en el seu àmbit temàtic d’actuació?

2

Observació: els criteris 33 i el 34, són d’aplicació reiterada. Per exemple, si una entitat planteja
una intervenció de 120h/beneficiari any, podrà puntuar pel criteri 33 i pel 34, si la intervenció és
de 80h, només pel 33 i si és de 20h, per cap dels dos.
Entenem per persones beneficiàries les persones que directament són ateses o participen en el
projecte, no les que poden tenir un impacte indirecte. Per exemple, si organitzem una activitat
que és una exposició, els beneficiaris seran les persones que la visiten, i no totes les persones
que en senten parlar o que han vist una notícia relativa a l’activitat en els mitjans de comunicació.
Igualment, si parlem de serveis, els beneficiaris correspondran al nombre de places del servei o
al nombre de persones que utilitzen aquestes places, no al conjunt de familiars o d’altres
persones del col·lectiu que hi puguin estar relacionades.
Clàusules socials. Mesures de discriminació positiva incorporades a l'objecte de la subvenció
(fins a 5 punts)
En l’apartat de clàusules socials no avaluem els elements d’impacte, sinó que valorem la
presència d’accions afirmatives per a col·lectius específics (el que, de manera impròpia,
s’acostuma a definir com a “discriminació positiva”) i la participació de col·lectius socials
desafavorits o dels propis col·lectius destinataris de la intervenció en l’execució del projecte.
Punts
Criteri
40 El projecte inclou mesures d'acció afirmativa per a col·lectius específics?
2
L'equip
professional
o
voluntari
que
desenvolupa
el
projecte,
servei
o
41
1
activitat inclou persones dels col·lectius beneficiaris de l'actuació?
El projecte, servei o activitat s'executa total o parcialment amb la
42
1
participació d'empreses d'inserció o de centres especials de treball?
L'entitat que desplega el projecte, activitat o servei és una entitat
associativa formada per persones dels col·lectius als quals s'adreça el
43
1
projecte o una fundació que inclou entre les seves finalitats l'atenció a les
persones a les quals s'adreça el projecte?
Incorporació de la perspectiva de gènere en la programació d'activitats, projectes i serveis (fins
a 5 punts).
Concretem l’avaluació de la perspectiva de gènere en tres aspectes diferents: l’existència de
mecanismes concrets de lluita contra les violències masclistes, el compliment de la paritat (tant
al quadre professional o voluntari que desenvolupa el projecte com a la direcció de l’entitat) i la
incorporació d’elements formals (indicadors desagregats per gèneres i ús del llenguatge no
sexista)
Punts
Criteri
El servei, activitat o projecte preveu algun protocol de detecció de la
44 violència masclista, d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de
1
sexe?
El quadre de professionals i voluntaris del projecte té més d'un 40% de
45
1
dones?
46 La direcció de l'entitat té més d'un 40% de dones?
1
Els
indicadors
vinculats
al
projecte
s'han
seleccionat
amb
perspectiva
de
47
1
gènere i s'informen desagregats per gèneres?
La formulació del projecte i la documentació de l'entitat fan un ús del
48
1
llenguatge no sexista i no discriminatori?
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Utilització d'un llenguatge que reconegui la diversitat LGBTI en la comunicació interna i externa
de l'entitat (fins a 3 punts)
Concretem aquest aspecte en la valoració de la comunicació de l’entitat, tant la interna com
l’externa, així com un aspecte concret, corresponent a l’ús del gènere no binari en la recollida de
dades.
Punts
Criteri
L'entitat utilitza un llenguatge que reconeix la diversitat LGTBI en la seva
49
1
comunicació interna?
L'entitat utilitza un llenguatge que reconeix la diversitat LGTBI en la seva
50
1
comunicació externa?
51 L'entitat inclou en els seus formularis l'opció del gènere no binari?
1
Tipologia de voluntariat i participació activa. Puntuació: fins a 40 punts.
Perfils de voluntariat: cal que ens expliqueu quins són els diferents perfils de
voluntariat de l’entitat, si teniu usuaris que han esdevingut voluntaris, o voluntariat
universitari, voluntariat jove, voluntariat de gent gran, voluntariat en línia, voluntariat de
persones nouvingudes... amb especial importància per als que incorporen un
voluntariat inclusiu. No és una simple enumeració, heu de poder recollir el per què dels
diferents perfils que teniu a l’entitat, com els cerqueu, quin és el seu paper a l’entitat, si
heu fet o fareu adequació dels vostre pla de voluntariat per atendre diferents perfils de
voluntariat, i tot allò que considereu que és important per poder entendre i valorar la
diversitat del voluntariat de l’entitat.
Puntuació: fins a 15 punts.
Participació activa del voluntariat en el disseny i l’avaluació de les actuacions que
porten a terme (més enllà de ser-ne els receptors). Heu d’explicar, si és el cas, com el
voluntariat participa més enllà de dur a terme els projectes o rebre la formació... Si
teniu espais estables de participació previstos per al voluntariat, de quina manera
recolliu les seves aportacions, en quin moment ho teniu previst, com es té en compte
l’opinió de les persones voluntàries...
Puntuació: fins a 15 punts.
El pla de formació (interna i/o externa) previst per les persones voluntàries de l’entitat, tenint
en compte els diferents perfils i necessitats detectades. Expliqueu-nos allò que teniu planificat
per capacitar les persones voluntàries de la vostra entitat.
Puntuació: fins a 10 punts
Important: és requisit necessari per poder atorgar-ne la subvenció que en aquest criteri
específics s’obtingui un mínim de 20 punts!
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Tipologia de perfils de
voluntariat
Tipologia de perfils de
voluntariat
Tipologia de perfils de
voluntariat
Tipologia de perfils de
voluntariat
Tipologia de perfils de
voluntariat
Tipologia de perfils de
voluntariat
Tipologia de perfils de
voluntariat
Tipologia de perfils de
voluntariat

Participació activa del
voluntariat
Participació activa del
voluntariat
Participació activa del
voluntariat
Participació activa del
voluntariat
Participació activa del
voluntariat
Participació activa del
voluntariat
Participació activa del
voluntariat
El pla de formació
(interna i/o externa)
El pla de formació
(interna i/o externa)
El pla de formació
(interna i/o externa)
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El projecte promou la participació de diferents
perfils de voluntariat en funció dels programes que
duen a terme?
El projecte promou la participació del voluntariat
del col·lectiu de gen gran?
El projecte promou la participació de voluntariat
jove (menor de 30 anys)?

3
2
2

El projecte promou el voluntariat en família?

2

El projecte promou el voluntariat en línia?

2

El projecte promou la participació de voluntariat
universitari?
El projecte promou el voluntariat de persones en
risc d'exclusió social per motius de salut,
discapacitat, addiccions)
El projecte promou el voluntariat de persones en
risc d'exclusió social per motius de la situació
socioeconòmica en què es troben o en persones
provinents d'una situació de sensellarisme?
El projecte explica amb claredat com les persones
voluntàries participen activament en la presa de
decisions dels projectes que s'han de dur a
terme?
El projecte explica amb claredat com les persones
voluntàries participen activament en el disseny
inicial dels projectes o actuacions?
El projecte explica amb claredat com les persones
voluntàries tenen capacitat per adaptar l’execució
i/o programació de les accions previstes, segons
les necessitats del moment
El projecte explica amb claredat com les persones
voluntàries participen activament en el disseny de
l'avaluació de les accions?
El projecte explica amb claredat com les persones
voluntàries participen activament la recollida de
les dades per l'avaluació de les accions?
El projecte detalla quins són els espais que
incorpora l'entitat per recollir les aportacions de
les persones voluntàries?
El projecte detalla quins són els instruments que
incorpora l'entitat per recollir les aportacions de
les persones voluntàries?
El projecte explica el pla de formació només pel
voluntariat que du a terme els projectes de
l'entitat?
El projecte explica el pla de formació dirigit a la
persona que coordina el voluntariat?
El projecte explica el pla de formació dirigit a la les
persones voluntàries que gestionen l'entitat?

2
1

1

2

2

1

3

2

3

2

4
3
3
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7. Quants projectes puc presentar a la línia F2?
Només es pot presentar un únic projecte a la línia F2.
8. Si presento un projecte per la línia F2 puc presentar-me a altres línies?
La línia F2 és compatible amb qualsevol altra línia de subvencions, sempre que es
compleixin els requisits que especifiqui cada línia.
9. On m’adreço si tinc dubtes o consultes?....
Per a qualsevol aclariment vinculat amb la gestió i tramitació de la sol·licitud i de
l’annex2, poseu-vos en contacte amb el Departament a través del correu electrònic:
subvencions.tsf@gencat.cat. Us donaran resposta mitjançant un correu electrònic o
una trucada al telèfon que heu posat com a contacte a la sol·licitud..
D’altra banda, per aclarir dubtes vinculats amb els programes i projectes a
subvencionar en aquesta línia, poseu-vos en contacte amb la DGACC a través del
correu electrònic:spav.tsf@gencat.cat.
spav@gencat.cat. Us donarem resposta al correu electrònic des d’on
heu enviat la consulta.
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F3 Programes d’acció comunità ria
inclusiva per lluitar contra l'exclusió
social
1.A qui va adreçat? 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:
F.3.a) Programes d’intervenció comunitària inclusiva.
F.3.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
2. 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.
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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.
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 2021 com el 2022. No es podrà demanar subvenció per una sola anualitat

3. No es subvencionarà a la F3.
Criteris per a la inadmissió o exclusió de la proposta
Abans de presentar la documentació de la vostra proposta, cal que tingueu en compte una sèrie
de criteris que la podrien excloure o inadmetre de manera automàtica.
Aquests criteris són de diferents tipus:
 Vinculats directament a les bases: per excloure projectes que no encaixen en les
prescripcions establertes a les bases, ja sigui per la durada de l’acció (anual o biennal),
per incompliment genèric de requisits de bases, per adreçar-se a un col·lectiu que no
correspon al que atén la línia o per superar el llindar màxim de subcontractació.
 Vinculats a d’altres marcs legals: per tal d’evitar l’exclusió de la llengua catalana com a
llengua vehicular de comunicació de les entitats o activitats, per evitar que l’entitat
practiqui qualsevol forma de discriminació o que no compleixi l’obligació dels plans
d’igualtat.
 De tipus econòmic: per evitar que serveis de cartera (concertats o de gestió delegada)
rebin un finançament que complementi els mòduls establerts en els instruments que
regulen aquests tipus de prestació de servei.
Aquests criteris seran d’aplicació a totes les línies, a banda d’altres específics que es puguin
afegir. A continuació tens una taula amb una sèrie de preguntes que concreten aquests criteris.
Si no contestes afirmativament totes les preguntes, la teva proposta restarà exclosa o inadmesa
automàticament:
SÍ/NO
1
2
3

4

5
6
7
8

Si la línia és biennal, el projecte, activitat o servei presentat té un abast
temporal superior a 1 any?
Si la línia és anual, el projecte, activitat o servei presentat té un abast temporal NA
inferior o igual a 1 any?
La llengua vehicular de les activitats subvencionades és, com a mínim, la
llengua catalana?
L'entitat no practica, directa o indirectament, cap dels tipus de discriminació
descrits a la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i nodiscriminació?
L'entitat no practica, directa o indirectament, la segregació de gènere ni la
discriminació envers les dones?
L'entitat no practica, directa o indirectament, la discriminació per orientació
sexual?
Si l'entitat té 50 o més treballadors, ha aprovat un Pla d'igualtat home-dona
en l'àmbit del treball?
Si l'entitat subcontracta amb tercers l'activitat subvencionada, ho fa dins el
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límit de percentatge màxim del 50 % del cost total del projecte?
El projecte, servei o activitat s'adreça al col·lectiu atès per la unitat directiva
9
que gestiona la línia o acció?
10 Es compleixen els requisits generals indicats a les bases?
El projecte, servei o activitat no rep finançament a través del capítol 2 del
11
pressupost de la Generalitat de Catalunya?
L’entitat és una entitat de primer nivell o una entitat de segon nivell, federació
12
o moviment d'entitats d'educació en el lleure? (només aplica F3b)
Observació:
Per a aquells criteris d’inadmissió o exclusió que siguin condicionals, en el cas que el projecte,
activitat o servei valorat no correspongui a la condició, pots contestar amb un NA(No Aplica).
Per exemple, si la teva entitat no té 50 o més treballadors, no aplica el criteri 7 i per tant has de
respondre NA a la pregunta.
4a).Quins projectes d’intervenció comunitària 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) 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
 Incorporar preferentment la participació del serveis socials del territori per
implementar-ne els programes de manera coordinada.
 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 :
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.
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4b).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.
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.
5. Quins criteris de valoració he de tenir en compte quan redacti el projecte?
Quan valorem el vostre projecte, tindrem en compte els criteris de valoració que
estableixen les bases reguladores. Una part d’aquests criteris són els mateixos per a
qualsevol línia de subvenció del Departament, però n’hi ha un d’específic per a la línia
F3. Seguidament us els detallem tots ells i mirem d’explicar-vos-els punt per punt.
Consideracions generals
Els criteris sumen un màxim de 100 punts. Si no obtens com a mínim 50 punts, no
tindràs dret a rebre subvenció. I si no obtens com a mínim 26 punts quan valorem el
teu projecte en la suma del criteri impacte social (c) i criteri específic, tampoc tindràs
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dret a la subvenció.
Si arribes els 50 punts globals i arribes als 26 punts amb la suma de criteri d’impacte
social més criteri específic podràs rebre subvenció però no teniu garantit el fet de
rebre-la, ja que dependrà de quina puntuació rebin les entitats que concorren amb
vosaltres en aquella línia i estarà condicionat a l’esgotament dels recursos
pressupostaris previstos.
L’import de la subvenció s’atorgarà en base un sistema de proporcionalitat directa amb
la puntuació obtinguda i l’import que rebreu serà un percentatge sobre el cost total del
projecte, de manera que les entitats amb més puntuació per línia rebran un
percentatge més alt que les que tenen menys puntuació.
Els criteris de valoració són:
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 12 punts
d) Incorporació de la perspectiva de gènere ; fins a 5 punts
e) Clàusules socials: fins a 5 punts
f) Llenguatge LGTBI: fins a 3 punts
g) Dimensió comunitària inclusiva: fins a 40 punts
Per ser beneficiari caldrà obtenir en la primera fase de valoració un mínim de 50 punts,
d'acord amb els criteris de valoració establerts i, en tot cas, cal obtenir més de 25
punts en la suma dels criteris c) Impacte social i g) dimensió comunitària inclusiva.
6. Rubrica de puntuació
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una rúbrica de
valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que seran revisats en
la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no).
D’una banda, tens els criteris de valoració generals (fins a 60 punts), que són els mateixos per a
totes les línies de subvenció a activitats i projectes (totes menys la L, H, I J). Per una altra banda,
tenim els criteris de valoració específics (fins a 40 punts), que són propis de cada línia.
Viabilitat tècnica del projecte. Coherència entre objectius, activitats i resultats (fins a 25 punts)
La viabilitat tècnica d’un projecte, servei o activitat ha de valorar criteris relatius a la capacitat
tècnica de l’entitat i a la qualitat tècnica de la proposta presentada. En aquest apartat no s’inclou
la valoració de conceptes relatius a l’impacte o a les dimensions socials o d’igualtat.
De manera general, l’anàlisi de la viabilitat tècnica del projecte:




Ha de partir del diagnòstic de la realitat i del plantejament d’objectius concrets a assolir.
Ha d’incloure una descripció d’activitats, amb un calendari i una metodologia concreta.
Ha de permetre la rendició de comptes, definint uns indicadors i uns mecanismes
d’avaluació.
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Ha d’identificar les capacitats de l’entitat, tant a nivell d’estructura tècnica i administrativa,
com de qualificació del personal.
Ha d’acreditar la bona gestió anterior de l’entitat i l’experiència prèvia en el mateix
projecte, servei o activitat o en d’altres similars.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Punts
Criteri
El projecte, servei o activitat inclou una detecció de necessitats objectives
2
que fonamenti la proposta?
El projecte, servei o activitat defineix objectius i els vincula amb les
1
activitats programades?
2
La descripció de les activitats és coherent amb els objectius plantejats?
El projecte, servei o activitat inclou un calendari coherent amb els recursos
2
disponibles i amb els objectius plantejats?
La metodologia d'intervenció és l'adequada per a un correcte abordatge
2
de la problemàtica?
El projecte, servei o activitat es desenvolupa a través de la col·laboració i
2
el treball en xarxa amb els serveis públics i entitats del seu àmbit?
El projecte inclou una selecció adequada d'indicadors de producció i
2
d'impacte?
El projecte incorpora mecanismes d'avaluació de l'assoliment dels
1
objectius plantejats?
L'entitat té una estructura tècnica i administrativa pròpia suficient per a
2
donar cobertura a la realització del projecte?
L'entitat desenvoluparà el projecte amb personal propi i no haurà de
1
contractar personal extern?
1
L'entitat incorpora el treball de personal voluntari?
La qualificació professional, formació específica o experiència professional
1
acreditada del personal que intervé en el projecte, servei o activitat és
l'adequada, d'acord amb els objectius del projecte?
L'entitat no ha tingut expedients de revocació en els darrers 2 anys, amb
1
excepció de les revocacions per regularització a la línia J20?
L'entitat no ha tingut expedients de revocació en els darrers 5 anys, amb
1
excepció de les revocacions per regularització a la línia J20?
El projecte, servei o activitat està en funcionament des de fa 2 anys o més?
1
El projecte, serveis o activitat està en funcionament des de fa 5 anys o
1
més?
L'entitat acredita 5 o més anys d'experiència en projectes, serveis o
1
activitats de la mateixa tipologia que el presentat?
L'entitat acredita 10 o més anys d'experiència en projectes, serveis o
1
activitats de la mateixa tipologia que el presentat?

Viabilitat econòmica del projecte. Coherència entre les accions proposades i el resum econòmic
de cada activitat (fins a 10 punts)
L’anàlisi de la viabilitat econòmica es basa en indicadors quantitatius que ens han d’informar de:
 La no dependència econòmica global de l’entitat respecte el projecte presentat. Les
entitats que viuen exclusivament per i d’un projecte concret, tenen més dificultats de
viabilitat econòmica que les que tenen una activitat més diversificada.
 La capacitat de l’entitat d’obtenir altres finançaments, propis o en concurrència. Si l’entitat
només depèn del finançament sol·licitat en la convocatòria per a tirar endavant el
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projectes, la viabilitat d’aquest és més dubtosa que si té fonts de finançament
diversificades. D’acord amb les bases, el màxim finançament que es pot atorgar és del
85% del pressupost total de l’activitat.
El múscul financer de l’entitat, a partir del nivell d’aportació de recursos propis per al
desenvolupament del projecte. Si una entitat és capaç d’aportar recursos propis de
manera significativa al projectes, la seva viabilitat econòmica augmenta.
L’equilibri de costos de personal respecte els globals, evitant que els projectes siguin
contractacions de personal encobertes.

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Punts
Criteri
El pressupost del projecte, servei o activitat representa menys del 50% del
1
pressupost total de l'entitat?
El pressupost del projecte, servei o activitat representa menys del 30% del
1
pressupost total de l'entitat?
La quantitat sol·licitada representa menys del 70% del pressupost del
1
projecte, servei o activitat?
La quantitat sol·licitada representa menys del 50% del pressupost del
1
projecte, servei o activitat?
Els conceptes i quantitats del pressupost s'adeqüen a la descripció i
2
objectius del projecte, servei o activitat?
El pressupost del projecte, servei o activitat contempla aportació de
1
recursos propis de l'entitat per més d'un 10% del total?
El pressupost del projecte, servei o activitat contempla aportació de
1
recursos propis de l'entitat per més d'un 20% del total?
El pressupost de despesa dedica menys d'un 80% a retribucions de
1
personal?
El pressupost de despesa dedica menys d'un 50% a retribucions de
1
personal?

Observació: els criteris 19 i 20, així com el 21 i el 22, el 24 i el 25 o el 26 i 27, són d’aplicació
reiterada. Per exemple, si una entitat sol·licita un 45% del pressupost, podrà puntuar tant en el
criteri 21 com en el 22. En canvi, si sol·licita el 65% del pressupost, només podrà puntuar en el
criteri 21 i, si sol·licita un 75% en cap dels dos. El mateix aplica a la resta de criteris d’aquest
tipus.
Impacte social del projecte en el seu àmbit (fins a 12 punts)
La valoració de l’impacte social combina dos tipus d’aspectes diferents, els quantitatius i els
qualitatius. D’una banda, aquest impacte s’ha de poder mesurar quantitativament a partir de
diferents paràmetres objectius: l’extensió territorial del projecte, el volum de persones ateses o
la intensitat de l’acció que rep cada persona atesa. D’una altra banda, cal tenir en compte també
criteris qualitatius com, per exemple, les tipologies dels territoris en els quals es desplega el
projecte (zones amb pitjors indicadors socials o amb dificultat d’accés als serveis públics per
baixa densitat de població), l’alineament de la proposta amb les polítiques del Departament o
l’assoliment d’objectius de millora de la cohesió social com poden ser, per exemple, la
participació ciutadana, la sensibilització global de la ciutadania, l’enfortiment del teixit associatiu
o l’impacte comunicatiu positiu.
Punts
Criteri
El projecte, servei o activitat té un impacte territorial rellevant en 8 o més
28
1
comarques?
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

El projecte, servei o activitat es desenvolupa en territoris amb indicadors
molt alts de desigualtat social?
El projecte, servei o activitat es desenvolupa en territoris amb baixa
densitat de població i dificultat d'accés als serveis públics?
El projecte, servei o activitat atén directament 100 o més persones
beneficiàries?
El projecte, servei o activitat atén directament 500 o més persones
beneficiàries?
El projecte, servei o activitat planteja una intervenció d'intensitat mitjana
(més de 50 h/beneficiari/any)?
El projecte, servei o activitat planteja una intervenció d'alta intensitat (més
de 100 h/beneficiari/any)?
El projecte, servei o activitat està alineat directament amb les polítiques
públiques definides des del TASF?
El projecte, servei o activitat preveu la participació de les persones
destinatàries en la definició, la gestió i l'avaluació.
El projecte, servei o activitat contribueix directament a l'enfortiment del
teixit associatiu en el seu àmbit d'intervenció?
El projecte, servei o activitat contribueix directament a la millora de la
sensibilització de la població en l'àmbit temàtic del projecte?
El projecte, servei o activitat inclou mecanismes de comunicació i difusió
amb impacte real en el territori o col·lectiu on es desplegarà?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Observació: els criteris 31 i 32, així com el 33 i el 34, són d’aplicació reiterada. Per exemple, si
una entitat atén 800 beneficiaris, podrà puntuar pel criteri 31 i pel 32, si atén 250, només pel 31
i si atén 30, per cap dels dos.
Entenem per persones beneficiàries les persones que directament són ateses o participen en el
projecte, no les que poden tenir un impacte indirecte. Per exemple, si organitzem una activitat
que és una exposició, els beneficiaris seran les persones que la visiten, i no totes les persones
que en senten parlar o que han vist una notícia relativa a l’activitat en els mitjans de comunicació.
Igualment, si parlem de serveis, els beneficiaris correspondran al nombre de places del servei o
al nombre de persones que utilitzen aquestes places, no al conjunt de familiars o d’altres
persones del col·lectiu que hi puguin estar relacionades.
Clàusules socials. Mesures de discriminació positiva incorporades a l'objecte de la subvenció
(fins a 5 punts)
En l’apartat de clàusules socials no avaluem els elements d’impacte, sinó que valorem la
presència d’accions afirmatives per a col·lectius específics (el que, de manera impròpia,
s’acostuma a definir com a “discriminació positiva”) i la participació de col·lectius socials
desafavorits o dels propis col·lectius destinataris de la intervenció en l’execució del projecte.
Punts
Criteri
40 El projecte inclou mesures d'acció afirmativa per a col·lectius específics?
2
L'equip professional o voluntari que desenvolupa el projecte, servei o
41
1
activitat inclou persones dels col·lectius beneficiaris de l'actuació?
El projecte, servei o activitat s'executa total o parcialment amb la
42
1
participació d'empreses d'inserció o de centres especials de treball?
L'entitat que desplega el projecte, activitat o servei és una entitat
43 associativa formada per persones dels col·lectius als quals s'adreça el
1
projecte o una fundació que inclou entre les seves finalitats l'atenció a les
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persones a les quals s'adreça el projecte?
Incorporació de la perspectiva de gènere en la programació d'activitats, projectes i serveis (fins
a 5 punts).
Concretem l’avaluació de la perspectiva de gènere en tres aspectes diferents: l’existència de
mecanismes concrets de lluita contra les violències masclistes, el compliment de la paritat (tant
al quadre professional o voluntari que desenvolupa el projecte com a la direcció de l’entitat) i la
incorporació d’elements formals (indicadors desagregats per gèneres i ús del llenguatge no
sexista)
Punts
Criteri
El servei, activitat o projecte preveu algun protocol de detecció de la
44 violència masclista, d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de
1
sexe?
El quadre de professionals i voluntaris del projecte té més d'un 40% de
45
1
dones?
46 La direcció de l'entitat té més d'un 40% de dones?
1
Els indicadors vinculats al projecte s'han seleccionat amb perspectiva de
47
1
gènere i s'informen desagregats per gèneres?
La formulació del projecte i la documentació de l'entitat fan un ús del
48
1
llenguatge no sexista i no discriminatori?
Utilització d'un llenguatge que reconegui la diversitat LGBTI en la comunicació interna i externa
de l'entitat (fins a 3 punts)
Concretem aquest aspecte en la valoració de la comunicació de l’entitat, tant la interna com
l’externa, així com un aspecte concret, corresponent a l’ús del gènere no binari en la recollida de
dades.
Punts
Criteri
L'entitat
utilitza
un
llenguatge
que
reconeix
la
diversitat
LGTBI
en
la
seva
49
1
comunicació interna?
L'entitat utilitza un llenguatge que reconeix la diversitat LGTBI en la seva
50
1
comunicació externa?
51 L'entitat inclou en els seus formularis l'opció del gènere no binari?
1
Dimensió comunitària inclusiva
Quins aspectes es valoraran com a “dimensió comunitària”?
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
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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’apoderament 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.

 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
15punts
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.
Criteri específic:
dimensió comunitària
inclusiva
Criteri específic:
dimensió comunitària
inclusiva
Criteri específic:
dimensió comunitària
inclusiva
Criteri específic:
dimensió comunitària
inclusiva
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El projecte presentat incorpora la metodologia comunitària en
el procés de diagnosi?

4

El projecte presentat incorpora la metodologia comunitària en
el procés de disseny?

4

El projecte presentat incorpora la metodologia comunitària en
el procés d'implementació?

4

El projecte presentat incorpora la metodologia comunitària en
el procés d'avaluació?

4

34

Criteri específic:
dimensió comunitària
inclusiva
Criteri específic:
dimensió comunitària
inclusiva
Criteri específic:
dimensió comunitària
inclusiva
Criteri específic:
dimensió comunitària
inclusiva
Criteri específic:
dimensió comunitària
inclusiva
Criteri específic:
dimensió comunitària
inclusiva
Criteri específic:
dimensió comunitària
inclusiva
Criteri específic:
dimensió comunitària
inclusiva
Criteri específic:
dimensió comunitària
inclusiva
Criteri específic:
dimensió comunitària
inclusiva

El projecte presentat te capacitat de lluita contra els factors
d'exclusió social de la població diana?

4

El projecte presentat s'articula en col·laboració amb els
serveis socials bàsics del territori?

5

El projecte presentat s'articula en col·laboració amb els
serveis socials bàsics del territori teixint-hi una aliança d'alta
intensitat?

3

El projecte presentat te caràcter transversal en relació amb
l'àmbit de la salut?

2

El projecte presentat te caràcter transversal en relació amb
l'àmbit de l'educació?

1

El projecte presentat te caràcter transversal en relació amb
l'àmbit de l'ocupació?

1

El projecte presentat te caràcter transversal en relació amb
l'àmbit de l'habitatge?

1

El projecte presentat planteja la col·laboració amb la xarxa
d'equipaments cívics de la DGACC?

5

El projecte presentat planteja la col·laboració amb els punts
Òmnia del territori?

1

El projecte presentat planteja la col·laboració amb els
programes, plans i serveis de naturalesa comunitària del
territori?

1

7. 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
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de l’entitat de segon nivell.
8. Si presento un projecte per la línia F3 puc presentar-me a altres línies?
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 sempre i quan compleixi els
requisits d’accés, excepte:
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.
F.5.a) Projectes i actuacions de millora interna que impulsin les entitats privades sense
ànim de lucre de primer nivell de manera puntual i singular (abans es deia tota la F5)
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 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.

9. On m’adreço si tinc dubtes o consultes?....
Per a qualsevol aclariment vinculat amb la gestió i tramitació de la sol·licitud i de
l’annex2, poseu-vos en contacte amb el Departament a través del correu electrònic:
subvencions.tsf@gencat.cat. Us donaran resposta mitjançant un correu electrònic o
una trucada al telèfon que heu posat com a contacte a la sol·licitud..
D’altra banda, per aclarir dubtes vinculats amb els programes i projectes a
subvencionar en aquesta línia, poseu-vos en contacte amb la DGACC a través del
correu electrònic: acciocomunitaria_dgacc@gencat.cat. Us donarem resposta al correu
electrònic des d’on heu enviat la consulta.
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F4 Projectes per a la promoció del
reconeixement, la participació , la
inclusió social i la igualtat de tracte
del poble gitano a Catalunya
1. 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 sense ànim de lucre 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.
2. 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 a objectiu el foment de la convivència intercultural, la
gestió i la resolució positiva de conflictes i la mediació.
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E) Projectes que contribueixin a la superació de l’antigitanisme.
F) Projectes que recullin i reconeguin les aportacions culturals del poble gitano a
la societat catalana.
G) 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.
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.
3. No es subvencionarà a la F4...
Criteris per a la inadmissió o exclusió de la proposta
Abans de presentar la documentació de la vostra proposta, cal que tingueu en compte una sèrie
de criteris que la podrien excloure o inadmetre de manera automàtica.
Aquests criteris són de diferents tipus:
 Vinculats directament a les bases: per excloure projectes que no encaixen en les
prescripcions establertes a les bases, ja sigui per la durada de l’acció (anual o biennal),
per incompliment genèric de requisits de bases, per adreçar-se a un col·lectiu que no
correspon al que atén la línia o per superar el llindar màxim de subcontractació.
 Vinculats a d’altres marcs legals: per tal d’evitar l’exclusió de la llengua catalana com a
llengua vehicular de comunicació de les entitats o activitats, per evitar que l’entitat
practiqui qualsevol forma de discriminació o que no compleixi l’obligació dels plans
d’igualtat.
 De tipus econòmic: per evitar que serveis de cartera (concertats o de gestió delegada)
rebin un finançament que complementi els mòduls establerts en els instruments que
regulen aquests tipus de prestació de servei.
Aquests criteris seran d’aplicació a totes les línies, a banda d’altres específics que es puguin
afegir. A continuació tens una taula amb una sèrie de preguntes que concreten aquests criteris.
Si no contestes afirmativament totes les preguntes, la teva proposta restarà exclosa o inadmesa
automàticament:
SÍ/NO
1
2
3

Si la línia és biennal, el projecte, activitat o servei presentat té un abast NA
temporal superior a 1 any?
Si la línia és anual, el projecte, activitat o servei presentat té un abast temporal
inferior o igual a 1 any?
La llengua vehicular de les activitats subvencionades és, com a mínim, la
llengua catalana?

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

38

L'entitat no practica, directa o indirectament, cap dels tipus de discriminació
descrits a la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i nodiscriminació?
L'entitat no practica, directa o indirectament, la segregació de gènere ni la
5
discriminació envers les dones?
L'entitat no practica, directa o indirectament, la discriminació per orientació
6
sexual?
Si l'entitat té 50 o més treballadors, ha aprovat un Pla d'igualtat home-dona
7
en l'àmbit del treball?
Si l'entitat subcontracta amb tercers l'activitat subvencionada, ho fa dins el
8
límit de percentatge màxim del 50 % del cost total del projecte?
El projecte, servei o activitat s'adreça al col·lectiu atès per la unitat directiva
9
que gestiona la línia o acció?
10 Es compleixen els requisits generals indicats a les bases?
El projecte, servei o activitat no rep finançament a través del capítol 2 del
11
pressupost de la Generalitat de Catalunya?
4

Observació:
Per a aquells criteris d’inadmissió o exclusió que siguin condicionals, en el cas que el projecte,
activitat o servei valorat no correspongui a la condició, pots contestar amb un NA(No Aplica).
Per exemple, si la teva entitat no té 50 o més treballadors, no aplica el criteri 7 i per tant has de
respondre NA a la pregunta.
4. 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 i 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 facin un
èmfasi especial en les accions que afavoreixin, alhora, la inclusió sociolaboral
de persones gitanes en situació de risc.
Quin és el període d’execució?
El període d’execució és l’any natural de presentació de la sol·licitud.
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5. Quins criteris de valoració he de tenir en compte quan redacti el projecte?
Quan valorem el vostre projecte, tindrem en compte els criteris de valoració que
estableixen les bases reguladores. Una part d’aquests criteris són els mateixos per a
qualsevol línia de subvenció del Departament, però n’hi ha un d’específic per a la línia
F4. Seguidament us els detallem tots ells i mirem d’explicar-vos-els punt per punt.
Consideracions generals
Els criteris sumen un màxim de 100 punts. Si no obtens com a mínim 50 punts, no
tindràs dret a rebre subvenció. I si no obtens com a mínim 15 punts en el criteri de
viabilitat tècnica (a) i 20 punts en el criteri específic (g) tampoc tindràs dret a la
subvenció.
Si arribes els 50 punts globals i arribes als 15 punt en el criteri a) i als 20 en el criteri g)
podreu rebre subvenció però no teniu garantit el fet de rebre-la, ja que dependrà de
quina puntuació rebin les entitats que concorren amb vosaltres en aquella línia i estarà
condicionat a l’esgotament dels recursos pressupostaris previstos.
L’import de la subvenció s’atorgarà en base un sistema de proporcionalitat directa amb
la puntuació obtinguda i l’import que rebreu serà un percentatge sobre el cost total del
projecte, de manera que les entitats amb més puntuació per línia rebran un percentatge
més alt que les que tenen menys puntuació.

Quins són els criteris de valoració dels projectes?
Els projectes presentats es valoraran sota 7 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 12 punts
d) Incorporació de la perspectiva de gènere: fins a 5 punts
e) Clàusules socials: fins a 5 punts
f) Utilització d’un llenguatge que reconegui la diversitat LGBTI: fins a 3 punts
g) Criteri específic: fins a 40 punts
6. Rúbrica de puntuació
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una rúbrica de
valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que seran revisats en
la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no).
D’una banda, tens els criteris de valoració generals (fins a 60 punts), que són els mateixos per a
totes les línies de subvenció a activitats i projectes (totes menys la L, H, I J). Per una altra banda,
tenim els criteris de valoració específics (fins a 40 punts), que són propis de cada línia.
Viabilitat tècnica del projecte. Coherència entre objectius, activitats i resultats (fins a 25 punts)
La viabilitat tècnica d’un projecte, servei o activitat ha de valorar criteris relatius a la capacitat
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tècnica de l’entitat i a la qualitat tècnica de la proposta presentada. En aquest apartat no s’inclou
la valoració de conceptes relatius a l’impacte o a les dimensions socials o d’igualtat.
De manera general, l’anàlisi de la viabilitat tècnica del projecte:






Ha de partir del diagnòstic de la realitat i del plantejament d’objectius concrets a assolir.
Ha d’incloure una descripció d’activitats, amb un calendari i una metodologia concreta.
Ha de permetre la rendició de comptes, definint uns indicadors i uns mecanismes
d’avaluació.
Ha d’identificar les capacitats de l’entitat, tant a nivell d’estructura tècnica i administrativa,
com de qualificació del personal.
Ha d’acreditar la bona gestió anterior de l’entitat i l’experiència prèvia en el mateix
projecte, servei o activitat o en d’altres similars.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Punts
Criteri
El projecte, servei o activitat inclou una detecció de necessitats objectives
2
que fonamenti la proposta?
El projecte, servei o activitat defineix objectius i els vincula amb les
1
activitats programades?
La descripció de les activitats és coherent amb els objectius plantejats?
2
El projecte, servei o activitat inclou un calendari coherent amb els recursos
2
disponibles i amb els objectius plantejats?
La metodologia d'intervenció és l'adequada per a un correcte abordatge
2
de la problemàtica?
El projecte, servei o activitat es desenvolupa a través de la col·laboració i
2
el treball en xarxa amb els serveis públics i entitats del seu àmbit?
El projecte inclou una selecció adequada d'indicadors de producció i
2
d'impacte?
El projecte incorpora mecanismes d'avaluació de l'assoliment dels
1
objectius plantejats?
L'entitat té una estructura tècnica i administrativa pròpia suficient per a
2
donar cobertura a la realització del projecte?
L'entitat desenvoluparà el projecte amb personal propi i no haurà de
1
contractar personal extern?
1
L'entitat incorpora el treball de personal voluntari?
La qualificació professional, formació específica o experiència professional
1
acreditada del personal que intervé en el projecte, servei o activitat és
l'adequada, d'acord amb els objectius del projecte?
L'entitat no ha tingut expedients de revocació en els darrers 2 anys, amb
1
excepció de les revocacions per regularització a la línia J20?
L'entitat no ha tingut expedients de revocació en els darrers 5 anys, amb
1
excepció de les revocacions per regularització a la línia J20?
1
El projecte, servei o activitat està en funcionament des de fa 2 anys o més?
El projecte, serveis o activitat està en funcionament des de fa 5 anys o
1
més?
L'entitat acredita 5 o més anys d'experiència en projectes, serveis o
1
activitats de la mateixa tipologia que el presentat?
L'entitat acredita 10 o més anys d'experiència en projectes, serveis o
1
activitats de la mateixa tipologia que el presentat?
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Viabilitat econòmica del projecte. Coherència entre les accions proposades i el resum econòmic
de cada activitat (fins a 10 punts)
L’anàlisi de la viabilitat econòmica es basa en indicadors quantitatius que ens han d’informar de:
 La no dependència econòmica global de l’entitat respecte el projecte presentat. Les
entitats que viuen exclusivament per i d’un projecte concret, tenen més dificultats de
viabilitat econòmica que les que tenen una activitat més diversificada.
 La capacitat de l’entitat d’obtenir altres finançaments, propis o en concurrència. Si l’entitat
només depèn del finançament sol·licitat en la convocatòria per a tirar endavant el
projectes, la viabilitat d’aquest és més dubtosa que si té fonts de finançament
diversificades. D’acord amb les bases, el màxim finançament que es pot atorgar és del
85% del pressupost total de l’activitat.
 El múscul financer de l’entitat, a partir del nivell d’aportació de recursos propis per al
desenvolupament del projecte. Si una entitat és capaç d’aportar recursos propis de
manera significativa al projectes, la seva viabilitat econòmica augmenta.
 L’equilibri de costos de personal respecte els globals, evitant que els projectes siguin
contractacions de personal encobertes.

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Punts
Criteri
El pressupost del projecte, servei o activitat representa menys del 50% del
1
pressupost total de l'entitat?
El pressupost del projecte, servei o activitat representa menys del 30% del
1
pressupost total de l'entitat?
La quantitat sol·licitada representa menys del 70% del pressupost del
1
projecte, servei o activitat?
La quantitat sol·licitada representa menys del 50% del pressupost del
1
projecte, servei o activitat?
Els conceptes i quantitats del pressupost s'adeqüen a la descripció i
2
objectius del projecte, servei o activitat?
El pressupost del projecte, servei o activitat contempla aportació de
1
recursos propis de l'entitat per més d'un 10% del total?
El pressupost del projecte, servei o activitat contempla aportació de
1
recursos propis de l'entitat per més d'un 20% del total?
El pressupost de despesa dedica menys d'un 80% a retribucions de
1
personal?
El pressupost de despesa dedica menys d'un 50% a retribucions de
1
personal?

Observació: els criteris 19 i 20, així com el 21 i el 22, el 24 i el 25 o el 26 i 27, són d’aplicació
reiterada. Per exemple, si una entitat sol·licita un 45% del pressupost, podrà puntuar tant en el
criteri 21 com en el 22. En canvi, si sol·licita el 65% del pressupost, només podrà puntuar en el
criteri 21 i, si sol·licita un 75% en cap dels dos. El mateix aplica a la resta de criteris d’aquest
tipus.
Impacte social del projecte en el seu àmbit (fins a 12 punts)
La valoració de l’impacte social combina dos tipus d’aspectes diferents, els quantitatius i els
qualitatius. D’una banda, aquest impacte s’ha de poder mesurar quantitativament a partir de
diferents paràmetres objectius: l’extensió territorial del projecte, el volum de persones ateses o
la intensitat de l’acció que rep cada persona atesa. D’una altra banda, cal tenir en compte també
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criteris qualitatius com, per exemple, les tipologies dels territoris en els quals es desplega el
projecte (zones amb pitjors indicadors socials o amb dificultat d’accés als serveis públics per
baixa densitat de població), l’alineament de la proposta amb les polítiques del Departament o
l’assoliment d’objectius de millora de la cohesió social com poden ser, per exemple, la
participació ciutadana, la sensibilització global de la ciutadania, l’enfortiment del teixit associatiu
o l’impacte comunicatiu positiu.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Punts
Criteri
El projecte, servei o activitat té un impacte territorial rellevant en 8 o més
1
comarques?
El projecte, servei o activitat es desenvolupa en territoris amb indicadors
1
molt alts de desigualtat social?
El projecte, servei o activitat es desenvolupa en territoris amb baixa
1
densitat de població i dificultat d'accés als serveis públics?
El projecte, servei o activitat atén directament 100 o més persones
1
beneficiàries?
El projecte, servei o activitat atén directament 500 o més persones
1
beneficiàries?
El projecte, servei o activitat planteja una intervenció d'intensitat mitjana
1
(més de 50 h/beneficiari/any)?
El projecte, servei o activitat planteja una intervenció d'alta intensitat (més
1
de 100 h/beneficiari/any)?
El projecte, servei o activitat està alineat directament amb les polítiques
1
públiques definides des del TASF?
El projecte, servei o activitat preveu la participació de les persones
1
destinatàries en la definició, la gestió i l'avaluació.
El projecte, servei o activitat contribueix directament a l'enfortiment del
1
teixit associatiu en el seu àmbit d'intervenció?
El projecte, servei o activitat contribueix directament a la millora de la
1
sensibilització de la població en l'àmbit temàtic del projecte?
El projecte, servei o activitat inclou mecanismes de comunicació i difusió
1
amb impacte real en el territori o col·lectiu on es desplegarà?

Observació: els criteris 31 i 32, així com el 33 i el 34, són d’aplicació reiterada. Per exemple, si
una entitat atén 800 beneficiaris, podrà puntuar pel criteri 31 i pel 32, si atén 250, només pel 31
i si atén 30, per cap dels dos.
Entenem per persones beneficiàries les persones que directament són ateses o participen en el
projecte, no les que poden tenir un impacte indirecte. Per exemple, si organitzem una activitat
que és una exposició, els beneficiaris seran les persones que la visiten, i no totes les persones
que en senten parlar o que han vist una notícia relativa a l’activitat en els mitjans de comunicació.
Igualment, si parlem de serveis, els beneficiaris correspondran al nombre de places del servei o
al nombre de persones que utilitzen aquestes places, no al conjunt de familiars o d’altres
persones del col·lectiu que hi puguin estar relacionades.
Clàusules socials. Mesures de discriminació positiva incorporades a l'objecte de la subvenció
(fins a 5 punts)
En l’apartat de clàusules socials no avaluem els elements d’impacte, sinó que valorem la
presència d’accions afirmatives per a col·lectius específics (el que, de manera impròpia,
s’acostuma a definir com a “discriminació positiva”) i la participació de col·lectius socials
desafavorits o dels propis col·lectius destinataris de la intervenció en l’execució del projecte.
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Punts
Criteri
2
El projecte inclou mesures d'acció afirmativa per a col·lectius específics?
L'equip professional o voluntari que desenvolupa el projecte, servei o
41
1
activitat inclou persones dels col·lectius beneficiaris de l'actuació?
El projecte, servei o activitat s'executa total o parcialment amb la
42
1
participació d'empreses d'inserció o de centres especials de treball?
L'entitat que desplega el projecte, activitat o servei és una entitat
associativa formada per persones dels col·lectius als quals s'adreça el
43
1
projecte o una fundació que inclou entre les seves finalitats l'atenció a les
persones a les quals s'adreça el projecte?
40

Incorporació de la perspectiva de gènere en la programació d'activitats, projectes i serveis (fins
a 5 punts).
Concretem l’avaluació de la perspectiva de gènere en tres aspectes diferents: l’existència de
mecanismes concrets de lluita contra les violències masclistes, el compliment de la paritat (tant
al quadre professional o voluntari que desenvolupa el projecte com a la direcció de l’entitat) i la
incorporació d’elements formals (indicadors desagregats per gèneres i ús del llenguatge no
sexista)
Punts
Criteri
El servei, activitat o projecte preveu algun protocol de detecció de la
44 violència masclista, d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de
1
sexe?
El quadre de professionals i voluntaris del projecte té més d'un 40% de
45
1
dones?
46 La direcció de l'entitat té més d'un 40% de dones?
1
Els indicadors vinculats al projecte s'han seleccionat amb perspectiva de
47
1
gènere i s'informen desagregats per gèneres?
La formulació del projecte i la documentació de l'entitat fan un ús del
48
1
llenguatge no sexista i no discriminatori?
Utilització d'un llenguatge que reconegui la diversitat LGBTI en la comunicació interna i externa
de l'entitat (fins a 3 punts)
Concretem aquest aspecte en la valoració de la comunicació de l’entitat, tant la interna com
l’externa, així com un aspecte concret, corresponent a l’ús del gènere no binari en la recollida de
dades.
Punts
Criteri
L'entitat
utilitza
un
llenguatge
que
reconeix
la
diversitat
LGTBI
en
la
seva
49
1
comunicació interna?
L'entitat utilitza un llenguatge que reconeix la diversitat LGTBI en la seva
50
1
comunicació externa?
51 L'entitat inclou en els seus formularis l'opció del gènere no binari?
1
Criteris específics
Impacte social i/o esperat aconseguit (fins a 15 punts)
Per a projectes presentats amb anterioritat a la convocatòria ordinària de subvencions de
projectes i activitats per a entitats:
Fins a 10 punts si els resultats han estat publicats i compartits amb la societat civil
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(xarxes socials, pàgina web, mitjans de comunicació...)
Criteri
Els resultats del projecte han estat publicats al web de l'entitat?
Els resultats del projecte han estat presentats en jornades i/o congressos?
Els resultats del projecte han estat publicats en mitjans de comunicació?
Els resultats del projecte han estat publicats a revistes científiques?
Els resultats del projecte han estat publicats a les xarxes socials?

Punts
2
2
2
2
2

Fins a 5 punts si es pot acreditar que el projecte ha millorat la situació socioeconòmica
de persones gitanes.
Punts
Criteri
El projecte pot acreditar la inserció laboral de persones gitanes?
1
El projecte pot acreditar el retorn a processos formatius de persones gitanes?
1
El projecte pot acreditar la seva contribució a l'èxit educatiu dels estudiants
1
gitanos i gitanes?
El projecte pot acreditar impacte en la contribució a la igualtat de gènere de les
1
dones gitanes?
El projecte pot acreditar la seva contribució a la creació de noves vies d'accés al
1
mercat laboral?
Per a projectes no presentats amb anterioritat a la convocatòria ordinària de subvencions de
projectes i activitats per a entitats.
Fins a 10 punts si els resultats esperats estan basat en evidències i/o experiències
prèvies d'acreditat èxit.
Criteri
El projecte es basa en evidències demostrades científicament en l'àmbit del
projecte?
El projecte es basa en evidències demostrades científicament en el treball amb
poble gitano?
El projecte es basa en evidències demostrades científicament en el treball amb
grups vulnerables?

Punts
4
4
2

Fins a 5 punts si el projecte persegueix clarament millorar la situació socioeconòmica de
persones gitanes
Criteri
El projecte persegueix la inserció laboral de persones gitanes?
El projecte persegueix el retorn a processos formatius de persones gitanes?
El projecte persegueix la seva contribució a l'èxit educatiu dels estudiants gitanos
i gitanes?
El projecte persegueix impacte en la contribució a la igualtat de gènere de les
dones gitanes?
El projecte persegueix la seva contribució a la creació de noves vies d'accés al
mercat laboral?

Punts
1
1
1
1
1

Vinculació amb els objectius del Pla integral del poble gitano de Catalunya (PIPG) (fins a
10 punts):
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Criteri
El projecte contribueix a promoure la cultura gitana com a part de la cultura
catalana?
El projecte promou l'equiparació socioeconòmica dels gitanos i gitanes de
Catalunya en risc d'exclusió social?
El projecte implementa actuacions d'èxit?

Punts
3
4
3

Transparència (fins a 6 punts):
Criteri
El projecte està coordinat i/o participen una o diverses entitats que publiquen en
la seva pàgina web, xarxes socials o similars, el balanç econòmic de l'últim
exercici tancat signat per un representant legal de l'entitat?
El projecte està coordinat i/o participen una o diverses entitats que publiquen en
la seva pàgina web, xarxes socials o similars, el compte de resultats dels dos
últims exercicis signat per un representant legal de l'entitat o, si no en té, un
document amb l'estat dels ingressos i despeses de l'últim exercici tancat signat
per un representant legal de l'entitat?

Punts
3

3

Participació de persones gitanes (6 punts):
Criteri
El projecte preveu la implicació i participació de persones gitanes en la creació,
el desenvolupament i l'aplicació del projecte o actuació que fomentin i
desenvolupin un diàleg permanent amb la comunitat gitana, copsant-ne les
necessitats i aportacions?
El projecte preveu contractar persones gitanes i/o la prestació de serveis de
professionals gitanos i gitanes que no formen part de la junta directiva de l'entitat
coordinadora ni de cap de les entitats que participaran en el projecte?
El projecte té accions i mesures específiques per garantir la participació de les
dones gitanes?

Punts
2

2

2

Innovació (3 punts):
Criteri
El projecte cobreix i dona resposta a noves necessitats i problemàtiques
detectades en relació amb les accions subvencionables?
El projecte replica experiències o actuacions reeixides en altres països adaptantles a les característiques de la realitat social catalana i dels col·lectius
destinataris?
El projecte aporta nous mètodes i eines metodològiques en el seu
desenvolupament, execució i avaluació?

Punts
1
1

1

7. Quants projectes s’hi poden presentar?
Només es pot presentar un únic projecte a la línia F4.
8. Si presento un projecte per la línia F4 puc presentar-me a altres línies?
Les subvencions que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies són
compatibles amb qualsevol altre ajut del mateix Departament, sempre que no s’indiqui
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el contrari expressament a altres bases i compleixi els requisits d’accés.
També 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 les següents línies de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies si compleix els requisits d’accés:
F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari de l’associacionisme veïnal.
F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat.
F.5.b Projectes de les entitats privades sense ànim de lucre de segon i tercer nivell
que tinguin l’objectiu d'enfortir i apoderar les entitats de primer nivell federades,
associades o vinculades i garantir-ne així la seva sostenibilitat
F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l'associacionisme i el
voluntariat de Catalunya.
No es poden presentar a:
F.3 Projectes d'acció comunitària inclusiva per lluitar contra l'exclusió social.
F.5.a 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
foment part de l’entitat, i que tinguin com a finalitat la millora o consolidació d’aspectes
clau per al bon funcionament de l’entitat, per al compliment de la normativaque li sigui
aplicable, per a l’èxit en la implementació dels seus projectes d’intervenció o per a la
seva sostenibilitat.
9. On m’adreço si tinc dubtes o consultes?....
Per a qualsevol aclariment vinculat amb la gestió i tramitació de la sol·licitud i de
l’annex2, poseu-vos en contacte amb el Departament a través del correu electrònic:
subvencions.tsf@gencat.cat. Us donaran resposta mitjançant un correu electrònic o
una trucada al telèfon que heu posat com a contacte a la sol·licitud..
D’altra banda, per aclarir dubtes vinculats amb els programes i projectes a
subvencionar en aquesta línia, poseu-vos en contacte amb la DGACC a través del
correu electrònic: poble.gitano@gencat.cat Us donarem resposta al correu electrònic
des d’on heu enviat la consulta.
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F5 SUPORT A PROJECTES D’ENFORTIMENT
DE L’ASSOCIACIONISME –
F5a) ENTITATS DE BASE
1. A qui va adreçada la F5a?
A les entitats de base, de primer nivell.
2. Quins projectes puc demanar si sóc una entitat de base?
Si tens previst realitzar algun projecte o actuació puntual i singular, durant el període
2021 - 2022 per millorar internament com a entitat, i que et permetrà enfortir-te i
integrar nous coneixements, noves metodologies o noves eines...
Si vols apoderar les persones que formen part de la teva entitat...
I pretens:


millorar o consolidar aspectes claus per garantir el bon funcionament de
l’entitat:



poder complir amb les obligacions de les normes que t’afecten;



tenir èxit quan implementis els teus projectes o programes



garantir la sostenibilitat de l’entitat...

i per aconseguir-ho necessites:


dissenyar i elaborar un pla estratègic o pla d’acció que et faciliti la planificació
de les actuacions de l’entitat a mig o llarg termini



elaborar un pla de millora de la comunicació i difusió de les activitats que fas
com a entitat i que a vegades costa de donar a conèixer....



cercar col·laboracions amb altres entitats o amb altres agents econòmics i
socials i et cal definir una estratègia per impulsar el treball en xarxa i comunitari



augmentar el nombre de persones associades a l’entitat, per fer créixer la
massa social i incorporar més persones compromeses amb l’entitat i et cal un
full de ruta clar per aconseguir-ho



promoure el relleu generacional a la teva entitat i necessites impulsar una
estratègia que cridi les més joves a involucrar-s’hi.
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donar un impuls a la democràcia interna de l’entitat i afavorir la participació de
totes les persones que formen part de l’entitat.



aconseguir la millora de la transparència i la rendició de comptes de la teva
entitat, complir la normativa de transparència i comunicar més i millor



redissenyar o millorar la gestió interna, els processos o els circuits interns de
l’entitat per fer-ho millor, per ser més eficients o per clarificar qui fa què.



dissenyar un pla per aconseguir o impulsar l’autonomia financera de l’entitat,
per no dependre tant dels recursos públics, per obrir portes al finançament
privat, i et cal suport per poder encarar el repte



millorar la qualitat en la teva intervenció, és a dir, tenir més impacte en els teus
programes per acomplir la missió de l’entitat i et cal repensar estratègies,
metodologies o enfortir les que ja apliques



incorporar o millorar processos d’avaluació i seguiment dels projectes que
portes a terme per saber si tenen impacte, si transformen les realitats que
pretens transformar



entrar en el món de les tecnologies de la informació i la comunicació 2.0,
millorant la teva presència a les xarxes socials, redissenyant el teu web o fentlo de nou, cercar eines tecnològiques que et poden ajudar a la gestió o a la
comunicació, i et cal formar-te o disposar de professionals especialitzats per
fer-ho

Aquesta línia F5a és la que vol donar suport a aquests projectes puntuals.
3. No es subvencionarà a la F5a)..
Criteris per a la inadmissió o exclusió de la proposta
Abans de presentar la documentació de la vostra proposta, cal que tingueu en compte una sèrie
de criteris que la podrien excloure o inadmetre de manera automàtica.
Aquests criteris són de diferents tipus:
 Vinculats directament a les bases: per excloure projectes que no encaixen en les
prescripcions establertes a les bases, ja sigui per la durada de l’acció (anual o biennal),
per incompliment genèric de requisits de bases, per adreçar-se a un col·lectiu que no
correspon al que atén la línia o per superar el llindar màxim de subcontractació.
 Vinculats a d’altres marcs legals: per tal d’evitar l’exclusió de la llengua catalana com a
llengua vehicular de comunicació de les entitats o activitats, per evitar que l’entitat
practiqui qualsevol forma de discriminació o que no compleixi l’obligació dels plans
d’igualtat.
 De tipus econòmic: per evitar que serveis de cartera (concertats o de gestió delegada)
rebin un finançament que complementi els mòduls establerts en els instruments que
regulen aquests tipus de prestació de servei.
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Aquests criteris seran d’aplicació a totes les línies, a banda d’altres específics que es puguin
afegir. A continuació tens una taula amb una sèrie de preguntes que concreten aquests criteris.
Si no contestes afirmativament totes les preguntes, la teva proposta restarà exclosa o inadmesa
automàticament:
SÍ/NO
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Si la línia és biennal, el projecte, activitat o servei presentat té un abast
temporal superior a 1 any?
Si la línia és anual, el projecte, activitat o servei presentat té un abast temporal
inferior o igual a 1 any?
La llengua vehicular de les activitats subvencionades és, com a mínim, la
llengua catalana?
L'entitat no practica, directa o indirectament, cap dels tipus de discriminació
descrits a la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i nodiscriminació?
L'entitat no practica, directa o indirectament, la segregació de gènere ni la
discriminació envers les dones?
L'entitat no practica, directa o indirectament, la discriminació per orientació
sexual?
Si l'entitat té 50 o més treballadors, ha aprovat un Pla d'igualtat home-dona
en l'àmbit del treball?
Si l'entitat subcontracta amb tercers l'activitat subvencionada, ho fa dins el
límit de percentatge màxim del 50 % del cost total del projecte?
El projecte, servei o activitat s'adreça al col·lectiu atès per la unitat directiva
que gestiona la línia o acció?
Es compleixen els requisits generals indicats a les bases?
El projecte, servei o activitat no rep finançament a través del capítol 2 del
pressupost de la Generalitat de Catalunya?
El projecte que presentes és puntual i no recurrent?
L’entitat és una entitat de base o de primer nivell?

Observació:
Observació:
Per a aquells criteris d’inadmissió o exclusió que siguin condicionals, en el cas que el projecte,
activitat o servei valorat no correspongui a la condició, pots contestar amb un NA(No Aplica).
Per exemple, si la teva entitat no té 50 o més treballadors, no aplica el criteri 7 i per tant has de
respondre NA a la pregunta.

4. Com he de presentar el meu projecte? Com l’explico?
Volem que ens expliquis quin és el teu projecte de millora incidint de manera especial
en com aquest projecte us enfortirà, és a dir, com i perquè us deixarà en una situació
millor (millor situats, més visibles, amb més capacitat d’impacte, amb més capacitat
per enfrontar el futur, ...).
Volem que ens expliqueu el projecte detallant en què consisteix, quins objectius
cerqueu i quin impacte penseu que tindrà en la vostra entitat, quins resultats desitgeu
obtenir, com ho fareu possible, quina metodologia utilitzareu i quins mecanismes
d’avaluació teniu pensats per constatar que el projecte complirà els seus objectius.
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És important que per presentar el projecte tinguis molt en compte els criteris de
valoració establerts per a cada línia. En un altre punt d’aquesta guia els trobaràs
explicats. És molt important que els llegeixis i els tinguis presents a l’hora de redactar
el teu projecte.
Per altra banda, heu de saber que disposareu d’un document que porta per nom
“ANNEX 2” i que forma part de la documentació que heu de presentar juntament amb
el formulari de sol·licitud de subvenció que presentaràs telemàticament.
En aquest ANNEX 2 és on ens haureu de descriure el projecte. Ja veureu que els
diferents apartats d’aquest ANNEX 2 van donant resposta als criteris de valoració per
ajudar-te a triar la informació que és essencial que consti per poder fer la valoració del
teu projecte. Mireu d’adaptar el “relat” del vostre projecte als diferents apartats de
l’annex 2, ja que és l’únic document que els equips tècnics de valoració de la DGACC
tindran en compte per determinar quina puntuació mereix el vostre projecte. Feu-voselvostre i descriviu totes les dades rellevants del projecte en aquest document, al llarg
dels seus apartats.
5. Quins criteris de valoració he de tenir en compte quan redacti el projecte?
Quan valorem el vostre projecte, tindrem en compte els criteris de valoració que
estableixen les bases reguladores. Una part d’aquests criteris són els mateixos per a
qualsevol línia de subvenció del Departament, però n’hi ha un d’específic per a la línia
F5a). Seguidament us els detallem tots ells i mirem d’explicar-vos-els punt per punt.
Consideracions generals
Els criteris sumen un màxim de 100 punts.
Si no obtens 70 punts, no tens dret a rebre subvenció.
I si no arribes als 20 punts en el criteri específic, tampoc tens dret a la subvenció.
Si superes els 70 punts general si els 20 punts de criteri específic, no tens garantit el
fet de rebre una subvenció, ja que en el cas de la F5a) dependrà de quina puntuació
rebin les entitats que concorren amb tu en aquella línia, i només rebran subvenció els
30 projectes més ben puntuats, sempre que reuneixin tots els requisits i complexin
totes les obligacions per tenir dret a l’ajut.
Els ajuts consistiran en una aportació econòmica anual d’acord amb els imports
màxims següents, i sempre que no siguin superiors a l’import sol·licitat per vosaltres
(en aquest cas, s’atorgaria l’import sol·licitat) :


Projectes que obtinguin entre 90 i 100 punts: 10.000 euros.



Projectes que obtinguin entre 80 i 89 punts: 8.000 euros.



Projectes que obtinguin entre 75 i 79 punts: 6.000 euros.



Projectes que obtinguin entre 70 i 74 punts: 4.000 euros.

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

51

Els criteris de valoració són:
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 12 punts
d) Incorporació de la perspectiva de gènere: fins a 5 punts
e) Clàusules socials: fins a 5 punts
f) Utilització d’un llenguatge que reconegui la diversitat LGBTI: fins a 3 punts
g) Criteri específic: fins a 40 punts: la qualitat del projecte i la capacitat d’enfortir l’entitat:
Aquest criteri valora la qualitat del projecte, la capacitat del projecte de transformar i
consolidar l’entitat i enfortir-la, i la capacitat d’apoderar les persones que participen a
l’entitat. També es valorarà la innovació del projecte. És el criteri específic de la línia
F5 i pretén fer una mirada del projecte que permeti valorar que realment aquests és un
projecte de qualitat que enfortirà l’entitat.
Puntuació: fins a 40 punts. ¡¡Si no obtens un mínim de 20 punts per aquest criteri, no
tens dret a rebre subvenció !!
Es valorarà la qualitat del projecte presentat. És a dir, que el projecte realment doni
resposta al que pretén la línia F5 i que estigui presentat, estructurat i explicat amb la
informació suficient per entendre’l. I també es tindrà en compte com dona resposta a la
necessitat detectada i si està en consonància. Segurament la redacció dels objectius,
activitats i l’explicació que ens facis en els diferents espais de l’’ANNEX 2 ens
ajudaran a poder fer aquesta valoració.
Es valorarà la capacitat del projecte de transformar i consolidar l’entitat i enfortir-la. Cal
que sigui un projecte que realment promogui un canvi, en positiu, de l’entitat. Es tracta
de deixar constància de com preveieu que el projecte us impulsarà més enllà del punt
de partida en què us trobeu abans de portar-lo a terme.
Es valorà la capacitat d’apoderar les persones que participen de l’entitat. Has
d’explicar com les persones de l’entitat sortiran beneficiades de la posada en marxa
del projecte presentat, com milloraran les seves capacitats.
Es valorà la innovació del projecte en l’àmbit d’actuació concret. Explica, si escau, si
consideres perquè el projecte és innovador. És important que identifiquis i expliquis
justificadament els elements del projecte que considereu que el fan innovador.
6. Rúbrica de puntuació
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una rúbrica de
valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que seran revisats en
la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no).
D’una banda, tens els criteris de valoració generals (fins a 60 punts), que són els mateixos per a
totes les línies de subvenció a activitats i projectes (totes menys la L, H, I i J). Per una altra
banda, tenim els criteris de valoració específics (fins a 40 punts), que són propis de cada línia.
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Viabilitat tècnica del projecte. Coherència entre objectius, activitats i resultats (fins a 25 punts)
La viabilitat tècnica d’un projecte, servei o activitat ha de valorar criteris relatius a la capacitat
tècnica de l’entitat i a la qualitat tècnica de la proposta presentada. En aquest apartat no s’inclou
la valoració de conceptes relatius a l’impacte o a les dimensions socials o d’igualtat.
De manera general, l’anàlisi de la viabilitat tècnica del projecte:






Ha de partir del diagnòstic de la realitat i del plantejament d’objectius concrets a assolir.
Ha d’incloure una descripció d’activitats, amb un calendari i una metodologia concreta.
Ha de permetre la rendició de comptes, definint uns indicadors i uns mecanismes
d’avaluació.
Ha d’identificar les capacitats de l’entitat, tant a nivell d’estructura tècnica i administrativa,
com de qualificació del personal.
Ha d’acreditar la bona gestió anterior de l’entitat i l’experiència prèvia en el mateix
projecte, servei o activitat o en d’altres similars.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Punts
Criteri
El projecte, servei o activitat inclou una detecció de necessitats objectives
2
que fonamenti la proposta?
El projecte, servei o activitat defineix objectius i els vincula amb les
2
activitats programades?
2
La descripció de les activitats és coherent amb els objectius plantejats?
El projecte, servei o activitat inclou un calendari coherent amb els recursos
2
disponibles i amb els objectius plantejats?
La metodologia d'intervenció és l'adequada per a un correcte abordatge
2
de la problemàtica?
El projecte, servei o activitat es desenvolupa a través de la col·laboració i
2
el treball en xarxa amb els serveis públics i entitats del seu àmbit?
El projecte inclou una selecció adequada d'indicadors de producció i
2
d'impacte?
El projecte incorpora mecanismes d'avaluació de l'assoliment dels
2
1
objectius plantejats?
L'entitat té una estructura tècnica i administrativa pròpia suficient per a
2
donar cobertura a la realització del projecte?
L'entitat desenvoluparà el projecte amb personal propi i no haurà de
1
contractar personal extern?
1
L'entitat incorpora el treball de personal voluntari?
La qualificació professional, formació específica o experiència professional
1
acreditada del personal que intervé en el projecte, servei o activitat és
l'adequada, d'acord amb els objectius del projecte?
L'entitat no ha tingut expedients de revocació en els darrers 2 anys, amb
1
excepció de les revocacions per regularització a la línia J20?
L'entitat no ha tingut expedients de revocació en els darrers 5 anys, amb
1
excepció de les revocacions per regularització a la línia J20?
L'entitat acredita 5 o més anys d'experiència en projectes, serveis o
1
activitats de la mateixa tipologia que el presentat?
L'entitat acredita 10 o més anys d'experiència en projectes, serveis o
1
activitats de la mateixa tipologia que el presentat?
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Viabilitat econòmica del projecte. Coherència entre les accions proposades i el resum econòmic
de cada activitat (fins a 10 punts)
L’anàlisi de la viabilitat econòmica es basa en indicadors quantitatius que ens han d’informar de:
 La no dependència econòmica global de l’entitat respecte el projecte presentat. Les
entitats que viuen exclusivament per i d’un projecte concret, tenen més dificultats de
viabilitat econòmica que les que tenen una activitat més diversificada.
 La capacitat de l’entitat d’obtenir altres finançaments, propis o en concurrència. Si l’entitat
només depèn del finançament sol·licitat en la convocatòria per a tirar endavant el
projectes, la viabilitat d’aquest és més dubtosa que si té fonts de finançament
diversificades. D’acord amb les bases, el màxim finançament que es pot atorgar és del
85% del pressupost total de l’activitat.
 El múscul financer de l’entitat, a partir del nivell d’aportació de recursos propis per al
desenvolupament del projecte. Si una entitat és capaç d’aportar recursos propis de
manera significativa al projectes, la seva viabilitat econòmica augmenta.
 L’equilibri de costos de personal respecte els globals, evitant que els projectes siguin
contractacions de personal encobertes.

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Punts
Criteri
El pressupost del projecte, servei o activitat representa menys del 50% del
1
pressupost total de l'entitat?
El pressupost del projecte, servei o activitat representa menys del 30% del
1
pressupost total de l'entitat?
La quantitat sol·licitada representa menys del 70% del pressupost del
1
projecte, servei o activitat?
La quantitat sol·licitada representa menys del 50% del pressupost del
1
projecte, servei o activitat?
Els conceptes i quantitats del pressupost s'adeqüen a la descripció i
2
objectius del projecte, servei o activitat?
El pressupost del projecte, servei o activitat contempla aportació de
1
recursos propis de l'entitat per més d'un 10% del total?
El pressupost del projecte, servei o activitat contempla aportació de
1
recursos propis de l'entitat per més d'un 20% del total?
El pressupost de despesa dedica menys d'un 80% a retribucions de
1
personal?
El pressupost de despesa dedica menys d'un 50% a retribucions de
1
personal?

Observació: els criteris 19 i 20, així com el 21 i el 22, el 24 i el 25 o el 26 i 27, són d’aplicació
reiterada. Per exemple, si una entitat sol·licita un 45% del pressupost, podrà puntuar tant en el
criteri 21 com en el 22. En canvi, si sol·licita el 65% del pressupost, només podrà puntuar en el
criteri 21 i, si sol·licita un 75% en cap dels dos. El mateix aplica a la resta de criteris d’aquest
tipus.
Impacte social del projecte en el seu àmbit (fins a 12 punts)
La valoració de l’impacte social combina dos tipus d’aspectes diferents, els quantitatius i els
qualitatius. D’una banda, aquest impacte s’ha de poder mesurar quantitativament a partir de
diferents paràmetres objectius: l’extensió territorial del projecte, el volum de persones ateses o
la intensitat de l’acció que rep cada persona atesa. D’una altra banda, cal tenir en compte també
criteris qualitatius com, per exemple, les tipologies dels territoris en els quals es desplega el
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projecte (zones amb pitjors indicadors socials o amb dificultat d’accés als serveis públics per
baixa densitat de població), l’alineament de la proposta amb les polítiques del Departament o
l’assoliment d’objectius de millora de la cohesió social com poden ser, per exemple, la
participació ciutadana, la sensibilització global de la ciutadania, l’enfortiment del teixit associatiu
o l’impacte comunicatiu positiu.

28
29
30
31
33
34
35
36
37
38

Punts
Criteri
1
L’entitat té un impacte territorial rellevant en 8 o més comarques?
L’entitat desenvolupa la seva activitat en territoris amb indicadors molt alts
1
de desigualtat social?
L’entitat desenvolupa la seva activitat en territoris amb baixa densitat de
1
població i dificultat d'accés als serveis públics?
El projecte explica de forma clara com l'actuació programada millorarà la
2
incidència de l'entitat sobre l'àmbit d'actuació o els col·lectius beneficiaris?
El projecte, servei o activitat planteja una intervenció d'intensitat mitjana
1
(més de 50 h/beneficiari/any)?
El projecte, servei o activitat planteja una intervenció d'alta intensitat (més
1
de 100 h/beneficiari/any)?
El projecte, servei o activitat està alineat directament amb les polítiques
1
públiques definides des del TASF?
El projecte, servei o activitat preveu la participació de les persones
1
destinatàries en la definició, la gestió i l'avaluació.
El projecte, servei o activitat contribueix directament a l'enfortiment del
1
teixit associatiu en el seu àmbit d'intervenció?
L’entitat contribueix directament a la millora de la sensibilització de la
2
població en el seu àmbit temàtic d’actuació?

Observació: els criteris 33 i el 34, són d’aplicació reiterada. Per exemple, si una entitat planteja
una intervenció de 120h/beneficiari any, podrà puntuar pel criteri 33 i pel 34, si la intervenció és
de 80h, només pel 33 i si és de 20h, per cap dels dos.
Entenem per persones beneficiàries les persones que directament són ateses o participen en el
projecte, no les que poden tenir un impacte indirecte. Per exemple, si organitzem una activitat
que és una exposició, els beneficiaris seran les persones que la visiten, i no totes les persones
que en senten parlar o que han vist una notícia relativa a l’activitat en els mitjans de comunicació.
Igualment, si parlem de serveis, els beneficiaris correspondran al nombre de places del servei o
al nombre de persones que utilitzen aquestes places, no al conjunt de familiars o d’altres
persones del col·lectiu que hi puguin estar relacionades.
Clàusules socials. Mesures de discriminació positiva incorporades a l'objecte de la subvenció
(fins a 5 punts)
En l’apartat de clàusules socials no avaluem els elements d’impacte, sinó que valorem la
presència d’accions afirmatives per a col·lectius específics (el que, de manera impròpia,
s’acostuma a definir com a “discriminació positiva”) i la participació de col·lectius socials
desafavorits o dels propis col·lectius destinataris de la intervenció en l’execució del projecte.
Punts
Criteri
40 El projecte inclou mesures d'acció afirmativa per a col·lectius específics?
2
L'equip professional o voluntari que desenvolupa el projecte, servei o
41
1
activitat inclou persones dels col·lectius beneficiaris de l'actuació?
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El projecte, servei o activitat s'executa total o parcialment amb la
participació d'empreses d'inserció o de centres especials de treball?
L'entitat que desplega el projecte, activitat o servei és una entitat
associativa formada per persones dels col·lectius als quals s'adreça el
43
projecte o una fundació que inclou entre les seves finalitats l'atenció a les
persones a les quals s'adreça el projecte?
42

1

1

Incorporació de la perspectiva de gènere en la programació d'activitats, projectes i serveis (fins
a 5 punts).
Concretem l’avaluació de la perspectiva de gènere en tres aspectes diferents: l’existència de
mecanismes concrets de lluita contra les violències masclistes, el compliment de la paritat (tant
al quadre professional o voluntari que desenvolupa el projecte com a la direcció de l’entitat) i la
incorporació d’elements formals (indicadors desagregats per gèneres i ús del llenguatge no
sexista)
Punts
Criteri
El servei, activitat o projecte preveu algun protocol de detecció de la
44 violència masclista, d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de
1
sexe?
El quadre de professionals i voluntaris del projecte té més d'un 40% de
45
1
dones?
46 La direcció de l'entitat té més d'un 40% de dones?
1
Els indicadors vinculats al projecte s'han seleccionat amb perspectiva de
47
1
gènere i s'informen desagregats per gèneres?
La formulació del projecte i la documentació de l'entitat fan un ús del
48
1
llenguatge no sexista i no discriminatori?
Utilització d'un llenguatge que reconegui la diversitat LGBTI en la comunicació interna i externa
de l'entitat (fins a 3 punts)
Concretem aquest aspecte en la valoració de la comunicació de l’entitat, tant la interna com
l’externa, així com un aspecte concret, corresponent a l’ús del gènere no binari en la recollida de
dades.
Punts
Criteri
L'entitat
utilitza
un
llenguatge
que
reconeix
la
diversitat
LGTBI
en
la
seva
49
1
comunicació interna?
L'entitat utilitza un llenguatge que reconeix la diversitat LGTBI en la seva
50
1
comunicació externa?
51 L'entitat inclou en els seus formularis l'opció del gènere no binari?
1
La qualitat del projecte i la capacitat d’enfortir l’entitat:
Aquest criteri valora la qualitat del projecte, la capacitat del projecte de transformar i
consolidar l’entitat i enfortir-la, i la capacitat d’apoderar les persones que participen a
l’entitat. També es valorarà la innovació del projecte. És el criteri específic de la línia
F5 i pretén fer una mirada del projecte que permeti valorar que realment aquests és un
projecte de qualitat que enfortirà l’entitat.
Puntuació: fins a 40 punts. ¡¡Si no obtens un mínim de 20 punts per aquest criteri, no
tens dret a rebre subvenció !!
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Es valorarà la qualitat del projecte presentat. És a dir, que el projecte realment doni
resposta al que pretén la línia F5 i que estigui presentat, estructurat i explicat amb la
informació suficient per entendre’l. I també es tindrà en compte com dona resposta a la
necessitat detectada i si està en consonància. Segurament la redacció dels objectius,
activitats i l’explicació que ens facis en els diferents espais de l’’ANNEX 2 ens
ajudaran a poder fer aquesta valoració.
Es valorarà la capacitat del projecte de transformar i consolidar l’entitat i enfortir-la. Cal
que sigui un projecte que realment promogui un canvi, en positiu, de l’entitat. Es tracta
de deixar constància de com preveieu que el projecte us impulsarà més enllà del punt
de partida en què us trobeu abans de portar-lo a terme.
Es valorà la capacitat d’apoderar les persones que participen de l’entitat. Has
d’explicar com les persones de l’entitat sortiran beneficiades de la posada en marxa
del projecte presentat, com milloraran les seves capacitats.
Es valorà la innovació del projecte en l’àmbit d’actuació concret. Explica, si escau, si
consideres perquè el projecte és innovador. És important que identifiquis i expliquis
justificadament els elements del projecte que considereu que el fan innovador.
Capacitat del projecte de
transformar i consolidar
l’entitat i enfortir-la
Capacitat del projecte de
transformar i consolidar
l’entitat i enfortir-la
Capacitat del projecte de
transformar i consolidar
l’entitat i enfortir-la
Capacitat del projecte de
transformar i consolidar
l’entitat i enfortir-la
Qualitat del projecte
presentat
Qualitat del projecte
presentat
Qualitat del projecte
presentat
Capacitat d’apoderar les
persones que participen en
l’entitat
Capacitat d’apoderar les
persones que participen en
l’entitat
Capacitat d’apoderar les
persones que participen en
l’entitat
Innovació del projecte en
l’àmbit d’actuació concret
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S'identifica com el projecte o actuació millorarà el
funcionament general de l'actuació de l'entitat

4

S'identifica com el projecte o actuació millorarà la
gestió interna de l'entitat

3

El projecte explica com l'actuació integra les diferents
àrees de l'entitat

4

El projecte explica com l'actuació programada enfortirà
l'entitat de cara al futur?

4

S'identifiquen les diferents fases del projecte

3

Es detalla la temporalitat i cronologia de les diferents
actuacions
S'explica la intervenció prevista pels diferents agents
que desenvoluparan el projecte
El projecte explica com l'actuació programada pretén
millorar l’apoderament de les persones de l'entitat
implicades directament en el projecte
El projecte explica com l'actuació programada pretén
millorar l’apoderament de les persones que treballen a
l'entitat i/o al voluntariat
El projecte explica com l'actuació programada pretén
millorar l’apoderament de les persones beneficiàries
de l'actuació de l'entitat
El projecte incorpora elements innovadors des del
punt de vista material o metodològic?

3
4
3

4

3
3
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Innovació del projecte en
l’àmbit d’actuació concret

El projecte incorpora elements de transferibilitat dins
del seu àmbit d'actuació?

2

7. Quants projectes s’hi poden presentar?
Només es pot presentar un únic projecte a la línia F5a.
8. Si presento un projecte per la línia F5a) puc presentar-me a altres línies?
Una entitat que es presenti a la F5a) pot presentar-se a totes les línies de subvencions
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies si complex els requisits per
accedir als ajuts, excepte:
F.3 Projectes d’acció comunitària inclusiva per lluitar contra l’exclusió social
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.
F.5b) Projectes per a l’enfortiment de l’associacionisme – Federacions o entitats de
segon o tercer nivell
9. On m’adreço si tinc dubtes o consultes?....
Per a qualsevol aclariment vinculat amb la gestió i tramitació de la sol·licitud i de
l’annex2, poseu-vos en contacte amb el Departament a través del correu electrònic:
subvencions.tsf@gencat.cat. Us donaran resposta mitjançant un correu electrònic o
una trucada al telèfon que heu posat com a contacte a la sol·licitud..
D’altra banda, per aclarir dubtes vinculats amb els programes i projectes a
subvencionar en aquesta línia, poseu-vos en contacte amb la DGACC a través del
correu electrònic:spav.tsf@gencat.cat.
spav@gencat.cat. Us donarem resposta al correu electrònic des d’on
heu enviat la consulta.

***

F5b) PROJECTES DE LES ENTITATS
PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE DE
SEGON I TERCER NIVELL
1. A qui va adreçada la F5b?
A les federacions, xarxes o plataformes, és a dir, les entitats de segon o tercer nivell
2. Quins projectes puc demanar si sóc una entitat de segon o tercer nivell?
Podeu presentar aquells projectes i actuacions que tinguin l’objectiu d'enfortir i
apoderar les entitats de primer nivell federades, associades o vinculades i garantir-ne
la seva sostenibilitat, i que tinguin com a finalitat el creixement i consolidació del teixit
associatiu de base, l’autonomia financera de les entitats vinculades o la millora de la
gestió, la qualitat, l’impacte i l’avaluació dels projectes d’intervenció de les entitats
esmentades, com ara:
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a) recursos tècnics i materials per a la gestió del dia a dia per a les entitats de
primer nivell vinculades, assessorant-les, i/o acompanyant-les en els processos
clau;
b) formació i capacitació de les entitats de primer nivell, per tal que puguin
actualitzar o adquirir els coneixements necessaris;
c) eines o recursos per a la millora de les xarxes de treball de les entitats de
primer nivell, de la seva visualització i de la seva capacitat d’interlocució amb
els agents públics i privats.
Cal tenir en compte que:
Es prioritzaran els projectes i les actuacions de les entitats de segon i tercer nivell que
actuen en l’àmbit de l’acció social i comunitària que aglutinin entitats que implementin
projectes d’intervenció social i/o comunitària a favor de la inclusió social, i entre
aquests, els programes que vagin adreçats a reforçar els equips humans de les
federacions amb personal competent per gestionar i coordinar els ajuts i les
subvencions de les entitats
3. No es subvencionarà a la F5b)..
Criteris per a la inadmissió o exclusió de la proposta
Abans de presentar la documentació de la vostra proposta, cal que tingueu en compte una sèrie
de criteris que la podrien excloure o inadmetre de manera automàtica.
Aquests criteris són de diferents tipus:
 Vinculats directament a les bases: per excloure projectes que no encaixen en les
prescripcions establertes a les bases, ja sigui per la durada de l’acció (anual o biennal),
per incompliment genèric de requisits de bases, per adreçar-se a un col·lectiu que no
correspon al que atén la línia o per superar el llindar màxim de subcontractació.
 Vinculats a d’altres marcs legals: per tal d’evitar l’exclusió de la llengua catalana com a
llengua vehicular de comunicació de les entitats o activitats, per evitar que l’entitat
practiqui qualsevol forma de discriminació o que no compleixi l’obligació dels plans
d’igualtat.
 De tipus econòmic: per evitar que serveis de cartera (concertats o de gestió delegada)
rebin un finançament que complementi els mòduls establerts en els instruments que
regulen aquests tipus de prestació de servei.
Aquests criteris seran d’aplicació a totes les línies, a banda d’altres específics que es puguin
afegir. A continuació tens una taula amb una sèrie de preguntes que concreten aquests criteris.
Si no contestes afirmativament totes les preguntes, la teva proposta restarà exclosa o inadmesa
automàticament:

SÍ/NO
1

Si la línia és biennal, el projecte, activitat o servei presentat té un abast
temporal superior a 1 any?
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Si la línia és anual, el projecte, activitat o servei presentat té un abast temporal NA
inferior o igual a 1 any?
La llengua vehicular de les activitats subvencionades és, com a mínim, la
3
llengua catalana?
L'entitat no practica, directa o indirectament, cap dels tipus de discriminació
4
descrits a la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i nodiscriminació?
L'entitat no practica, directa o indirectament, la segregació de gènere ni la
5
discriminació envers les dones?
L'entitat no practica, directa o indirectament, la discriminació per orientació
6
sexual?
Si l'entitat té 50 o més treballadors, ha aprovat un Pla d'igualtat home-dona
7
en l'àmbit del treball?
Si l'entitat subcontracta amb tercers l'activitat subvencionada, ho fa dins el
8
límit de percentatge màxim del 50 % del cost total del projecte?
El projecte, servei o activitat s'adreça al col·lectiu atès per la unitat directiva
9
que gestiona la línia o acció?
10 Es compleixen els requisits generals indicats a les bases?
El projecte, servei o activitat no rep finançament a través del capítol 2 del
11
pressupost de la Generalitat de Catalunya?
12 L’entitat és una federació o entitat de segon o tercer nivell?
2

Observació:
Per a aquells criteris d’inadmissió o exclusió que siguin condicionals, en el cas que el projecte,
activitat o servei valorat no correspongui a la condició, pots contestar amb un NA(No Aplica).
Per exemple, si la teva entitat no té 50 o més treballadors, no aplica el criteri 7 i per tant has de
respondre NA a la pregunta.

4. Com he de presentar el meu projecte? Com l’explico?
Volem que ens expliquis quin és el teu projecte incidint de manera especial en com
aquest projecte enfortirà les entitats federades, és a dir, com i perquè us deixarà en
una situació millor (millor situats, més visibles, amb més capacitat d’impacte, amb més
capacitat per enfrontar el futur, ....
Volem que ens expliqueu el projecte detallant en què consisteix, quins objectius
cerqueu i quin impacte penseu que tindrà en la vostra entitat en les vostres entitats
federades, quins resultats desitgeu, com ho fareu possible i quins mecanisme
d’avaluació teniu pensats per constatar que el projecte complirà els seus objectius.
És important que per presentar el projecte tinguis molt en compte els criteris de
valoració establerts per a cada línia. En un altre punt d’aquesta guia els trobaràs
explicats. És molt important que els llegeixis i els tinguis presents a l’hora de redactar el
teu projecte.
Per altra banda, has de saber que disposaràs d’un document que porta per nom
“ANNEX 2” i que forma part de la documentació que has de presentar juntament amb
el formulari de sol·licitud de subvenció que presentaràs telemàticament. En aquest
ANNEX 2 és ON ens has de descriure el projecte. Ja veuràs que els diferents apartats
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d’aquest ANNEX 2 van donant resposta als criteris de valoració per ajudar-te a triar la
informació que és essencial que consti per poder fer la valoració del teu projecte. Mira
d’adaptar el “relat” del teu projecte als diferents apartats de l’annex 2, ja que és l’únic
document que els equips tècnics de valoració avaluaran per determinar quina
puntuació mereix el teu projecte. Fes-te’l teu i descriu totes les dades rellevants del
projecte en aquest document, al llarg dels seus apartats.
5. Quins criteris de valoració he de tenir en compte quan redacti el projecte?
Quan valorem el vostre projecte, tindrem en compte els criteris de valoració que
estableixen les bases reguladores. Una part d’aquests criteris són els mateixos per a
qualsevol línia de subvenció del Departament, però n’hi ha un d’específic per a la línia
F5a). Seguidament us els detallem tots ells i mirem d’explicar-vos-els punt per punt.
Consideracions generals
Els criteris sumen un màxim de 100 punts.
Si no obtens 50 punts, no tens dret a rebre subvenció.
Si no obtens 20 punts en el criteri específic tampoc tens dret a rebre subvenció.
Si arribes als 50 punts en total i arribes als 20 punts en el criteri específic no tens
garantit el fet de rebre una subvenció, ja que dependrà de quina puntuació rebin les
entitats que concorren amb tu en aquella línia i estarà condicionat a l’esgotament dels
recursos econòmics previstos.
Els criteris de valoració són:
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 12 punts
d) Incorporació de la perspectiva de gènere: fins a 5 punts
e) Clàusules socials: fins a 5 punts
f) Utilització d’un llenguatge que reconegui la diversitat LGBTI: fins a 3 punts
g) Criteri específic: fins a 40 punts: La qualitat del projecte i la seva capacitat transformadora
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6. Rúbrica de puntuació
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una rúbrica de
valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que seran revisats en
la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no).
D’una banda, tens els criteris de valoració generals (fins a 60 punts), que són els mateixos per a
totes les línies de subvenció a activitats i projectes (totes menys la L, H, I i J). Per una altra
banda, tenim els criteris de valoració específics (fins a 40 punts), que són propis de cada línia.
Viabilitat tècnica del projecte. Coherència entre objectius, activitats i resultats (fins a 25 punts)
La viabilitat tècnica d’un projecte, servei o activitat ha de valorar criteris relatius a la capacitat
tècnica de l’entitat i a la qualitat tècnica de la proposta presentada. En aquest apartat no s’inclou
la valoració de conceptes relatius a l’impacte o a les dimensions socials o d’igualtat.
De manera general, l’anàlisi de la viabilitat tècnica del projecte:






Ha de partir del diagnòstic de la realitat i del plantejament d’objectius concrets a assolir.
Ha d’incloure una descripció d’activitats, amb un calendari i una metodologia concreta.
Ha de permetre la rendició de comptes, definint uns indicadors i uns mecanismes
d’avaluació.
Ha d’identificar les capacitats de l’entitat, tant a nivell d’estructura tècnica i administrativa,
com de qualificació del personal.
Ha d’acreditar la bona gestió anterior de l’entitat i l’experiència prèvia en el mateix
projecte, servei o activitat o en d’altres similars.
Punts
Criteri
El
projecte,
servei
o
activitat
inclou
una
detecció
de
necessitats
objectives
1
2
que fonamenti la proposta?
El projecte, servei o activitat defineix objectius i els vincula amb les
2
1
activitats programades?
3 La descripció de les activitats és coherent amb els objectius plantejats?
2
El projecte, servei o activitat inclou un calendari coherent amb els recursos
4
2
disponibles i amb els objectius plantejats?
La metodologia d'intervenció és l'adequada per a un correcte abordatge
5
2
de la problemàtica?
El projecte, servei o activitat es desenvolupa a través de la col·laboració i
6
2
el treball en xarxa amb els serveis públics i entitats del seu àmbit?
El projecte inclou una selecció adequada d'indicadors de producció i
7
2
d'impacte?
El projecte incorpora mecanismes d'avaluació de l'assoliment dels
8
1
objectius plantejats?
L'entitat té una estructura tècnica i administrativa pròpia suficient per a
9
2
donar cobertura a la realització del projecte?
L'entitat desenvoluparà el projecte amb personal propi i no haurà de
10
1
contractar personal extern?
11 L'entitat incorpora el treball de personal voluntari?
1
La qualificació professional, formació específica o experiència professional
12 acreditada del personal que intervé en el projecte, servei o activitat és
1
l'adequada, d'acord amb els objectius del projecte?
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13
14
15
16
17
18

L'entitat no ha tingut expedients de revocació en els darrers 2 anys, amb
excepció de les revocacions per regularització a la línia J20?
L'entitat no ha tingut expedients de revocació en els darrers 5 anys, amb
excepció de les revocacions per regularització a la línia J20?
El projecte, servei o activitat està en funcionament des de fa 2 anys o més?
El projecte, serveis o activitat està en funcionament des de fa 5 anys o
més?
L'entitat acredita 5 o més anys d'experiència en projectes, serveis o
activitats de la mateixa tipologia que el presentat?
L'entitat acredita 10 o més anys d'experiència en projectes, serveis o
activitats de la mateixa tipologia que el presentat?

1
1
1
1
1
1

Viabilitat econòmica del projecte. Coherència entre les accions proposades i el resum econòmic
de cada activitat (fins a 10 punts)
L’anàlisi de la viabilitat econòmica es basa en indicadors quantitatius que ens han d’informar de:
 La no dependència econòmica global de l’entitat respecte el projecte presentat. Les
entitats que viuen exclusivament per i d’un projecte concret, tenen més dificultats de
viabilitat econòmica que les que tenen una activitat més diversificada.
 La capacitat de l’entitat d’obtenir altres finançaments, propis o en concurrència. Si l’entitat
només depèn del finançament sol·licitat en la convocatòria per a tirar endavant el
projectes, la viabilitat d’aquest és més dubtosa que si té fonts de finançament
diversificades. D’acord amb les bases, el màxim finançament que es pot atorgar és del
85% del pressupost total de l’activitat.
 El múscul financer de l’entitat, a partir del nivell d’aportació de recursos propis per al
desenvolupament del projecte. Si una entitat és capaç d’aportar recursos propis de
manera significativa al projectes, la seva viabilitat econòmica augmenta.
 L’equilibri de costos de personal respecte els globals, evitant que els projectes siguin
contractacions de personal encobertes.

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Punts
Criteri
El pressupost del projecte, servei o activitat representa menys del 50% del
1
pressupost total de l'entitat?
El pressupost del projecte, servei o activitat representa menys del 30% del
1
pressupost total de l'entitat?
La quantitat sol·licitada representa menys del 70% del pressupost del
1
projecte, servei o activitat?
La quantitat sol·licitada representa menys del 50% del pressupost del
1
projecte, servei o activitat?
Els conceptes i quantitats del pressupost s'adeqüen a la descripció i
2
objectius del projecte, servei o activitat?
El pressupost del projecte, servei o activitat contempla aportació de
1
recursos propis de l'entitat per més d'un 10% del total?
El pressupost del projecte, servei o activitat contempla aportació de
1
recursos propis de l'entitat per més d'un 20% del total?
El pressupost de despesa dedica menys d'un 80% a retribucions de
1
personal?
El pressupost de despesa dedica menys d'un 50% a retribucions de
1
personal?
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Observació: els criteris 19 i 20, així com el 21 i el 22, el 24 i el 25 o el 26 i 27, són d’aplicació
reiterada. Per exemple, si una entitat sol·licita un 45% del pressupost, podrà puntuar tant en el
criteri 21 com en el 22. En canvi, si sol·licita el 65% del pressupost, només podrà puntuar en el
criteri 21 i, si sol·licita un 75% en cap dels dos. El mateix aplica a la resta de criteris d’aquest
tipus.
Impacte social del projecte en el seu àmbit (fins a 12 punts)
La valoració de l’impacte social combina dos tipus d’aspectes diferents, els quantitatius i els
qualitatius. D’una banda, aquest impacte s’ha de poder mesurar quantitativament a partir de
diferents paràmetres objectius: l’extensió territorial del projecte, el volum de persones ateses o
la intensitat de l’acció que rep cada persona atesa. D’una altra banda, cal tenir en compte també
criteris qualitatius com, per exemple, les tipologies dels territoris en els quals es desplega el
projecte (zones amb pitjors indicadors socials o amb dificultat d’accés als serveis públics per
baixa densitat de població), l’alineament de la proposta amb les polítiques del Departament o
l’assoliment d’objectius de millora de la cohesió social com poden ser, per exemple, la
participació ciutadana, la sensibilització global de la ciutadania, l’enfortiment del teixit associatiu
o l’impacte comunicatiu positiu.

28
29
30
31
33
34
35
36
37
38

Punts
Criteri
1
L’entitat té un impacte territorial rellevant en 8 o més comarques?
L’entitat desenvolupa la seva activitat en territoris amb indicadors molt alts
1
de desigualtat social?
L’entitat desenvolupa la seva activitat en territoris amb baixa densitat de
1
població i dificultat d'accés als serveis públics?
El projecte té un impacte sobre l'àmbit de l'acció comunitària o l’acció
2
social?
El projecte, servei o activitat planteja una intervenció d'intensitat mitjana
1
(més de 50 h/beneficiari/any)?
El projecte, servei o activitat planteja una intervenció d'alta intensitat (més
1
de 100 h/beneficiari/any)?
El projecte, servei o activitat està alineat directament amb les polítiques
1
públiques definides des del TASF?
El projecte, servei o activitat preveu la participació de les persones
1
destinatàries en la definició, la gestió i l'avaluació.
El projecte, servei o activitat contribueix directament a l'enfortiment del
1
teixit associatiu en el seu àmbit d'intervenció?
L’entitat contribueix directament a la millora de la sensibilització de la
2
població en el seu àmbit temàtic d’actuació?

Observació: els criteris 33 i el 34, són d’aplicació reiterada. Per exemple, si una entitat planteja
una intervenció de 120h/beneficiari any, podrà puntuar pel criteri 33 i pel 34, si la intervenció és
de 80h, només pel 33 i si és de 20h, per cap dels dos.
Entenem per persones beneficiàries les persones que directament són ateses o participen en el
projecte, no les que poden tenir un impacte indirecte. Per exemple, si organitzem una activitat
que és una exposició, els beneficiaris seran les persones que la visiten, i no totes les persones
que en senten parlar o que han vist una notícia relativa a l’activitat en els mitjans de comunicació.
Igualment, si parlem de serveis, els beneficiaris correspondran al nombre de places del servei o
al nombre de persones que utilitzen aquestes places, no al conjunt de familiars o d’altres
persones del col·lectiu que hi puguin estar relacionades.
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Clàusules socials. Mesures de discriminació positiva incorporades a l'objecte de la subvenció
(fins a 5 punts)
En l’apartat de clàusules socials no avaluem els elements d’impacte, sinó que valorem la
presència d’accions afirmatives per a col·lectius específics (el que, de manera impròpia,
s’acostuma a definir com a “discriminació positiva”) i la participació de col·lectius socials
desafavorits o dels propis col·lectius destinataris de la intervenció en l’execució del projecte.
Punts
Criteri
40 El projecte inclou mesures d'acció afirmativa per a col·lectius específics?
2
L'equip professional o voluntari que desenvolupa el projecte, servei o
41
1
activitat inclou persones dels col·lectius beneficiaris de l'actuació?
El projecte, servei o activitat s'executa total o parcialment amb la
42
1
participació d'empreses d'inserció o de centres especials de treball?
L'entitat que desplega el projecte, activitat o servei és una entitat
associativa formada per persones dels col·lectius als quals s'adreça el
43
1
projecte o una fundació que inclou entre les seves finalitats l'atenció a les
persones a les quals s'adreça el projecte?
Incorporació de la perspectiva de gènere en la programació d'activitats, projectes i serveis (fins
a 5 punts).
Concretem l’avaluació de la perspectiva de gènere en tres aspectes diferents: l’existència de
mecanismes concrets de lluita contra les violències masclistes, el compliment de la paritat (tant
al quadre professional o voluntari que desenvolupa el projecte com a la direcció de l’entitat) i la
incorporació d’elements formals (indicadors desagregats per gèneres i ús del llenguatge no
sexista)
Punts
Criteri
El servei, activitat o projecte preveu algun protocol de detecció de la
44 violència masclista, d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de
1
sexe?
El quadre de professionals i voluntaris del projecte té més d'un 40% de
45
1
dones?
46 La direcció de l'entitat té més d'un 40% de dones?
1
Els indicadors vinculats al projecte s'han seleccionat amb perspectiva de
47
1
gènere i s'informen desagregats per gèneres?
La formulació del projecte i la documentació de l'entitat fan un ús del
48
1
llenguatge no sexista i no discriminatori?
Utilització d'un llenguatge que reconegui la diversitat LGBTI en la comunicació interna i externa
de l'entitat (fins a 3 punts)
Concretem aquest aspecte en la valoració de la comunicació de l’entitat, tant la interna com
l’externa, així com un aspecte concret, corresponent a l’ús del gènere no binari en la recollida de
dades.
Punts
Criteri
L'entitat
utilitza
un
llenguatge
que
reconeix
la
diversitat
LGTBI
en
la
seva
49
1
comunicació interna?
L'entitat utilitza un llenguatge que reconeix la diversitat LGTBI en la seva
50
1
comunicació externa?
51 L'entitat inclou en els seus formularis l'opció del gènere no binari?
1
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La qualitat del projecte i la seva capacitat transformadora :
Aquest criteri valora la qualitat del projecte, la capacitat del projecte de consolidar el
teixit associatiu de base i enfortir-lo, i la capacitat d’apoderar les entitats de primer
nivell. També es valorarà la innovació del projecte en l’àmbit d’actuació concret . És el
criteri específic de la línia F5 i pretén fer una mirada del projecte que permeti valorar
que realment aquests és un projecte de qualitat que enfortirà les entitats.
Puntuació: fins a 40 punts.
Si no obtens un mínim de 20 punts per aquest criteri, no tens dret a rebre subvenció.
Capacitat del projecte de
consolidar el teixit
associatiu de base i
enfortir-lo i capacitat
d’apoderar les entitats de
primer nivell
Capacitat del projecte de
consolidar el teixit
associatiu de base i
enfortir-lo i capacitat
d’apoderar les entitats de
primer nivell
Capacitat del projecte de
consolidar el teixit
associatiu de base i
enfortir-lo i capacitat
d’apoderar les entitats de
primer nivell
Capacitat del projecte de
consolidar el teixit
associatiu de base i
enfortir-lo i capacitat
d’apoderar les entitats de
primer nivell
Orientació del projecte per
reforçar els equips de les
federacions per millorar la
coordinació, gestió i
tramitació d’ajuts i
subvencions de les entitats
federades
Orientació del projecte per
reforçar els equips de les
federacions per millorar la
coordinació, gestió i
tramitació d’ajuts i
subvencions de les entitats
federades
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El projecte proposa implementar serveis de suport integral
o general a les entitats federades, que incideixen
positivament en l'enfortiment de les entitats federades?

4

El projecte proposa actuacions o serveis personalitzats
dirigits a les entitats federades, per tal d'atendre la
diversitat del sector

4

El projecte preveu elements de participació de les entitats
federades, per facilitar l'intercanvi d'experiències i
coneixements entre elles

3

El projecte incorpora mecanismes d'avaluació que facilitin
l'adaptació dels serveis per atendre les necessitats
emergents de les entitats.

4

El projecte pretén reforçar l'equip de la federació per
informar sobre fonts de finançament i subvencions a les
entitats federades

2

El projecte pretén reforçar l'equip de la federació per
assessorar sobre la tramitació de les subvencions i ajuts
d'interès per a les entitats federades

2
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Orientació del projecte per
reforçar els equips de les
federacions per millorar la
coordinació, gestió i
tramitació d’ajuts i
subvencions de les entitats
federades
Orientació del projecte per
reforçar els equips de les
federacions per millorar la
coordinació, gestió i
tramitació d’ajuts i
subvencions de les entitats
federades
Qualitat del projecte
presentat
Qualitat del projecte
presentat
Qualitat del projecte
presentat
Innovació del projecte en
l’àmbit d’actuació concret
Innovació del projecte en
l’àmbit d’actuació concret

El projecte pretén reforçar l'equip de la federació per
acompanyar en la gestió i planificació de les subvencions i
ajuts d'interès per a les entitats federades

3

El projecte pretén reforçar l'equip de la federació per crear i
cercar recursos d'interès que facilitin la gestió de les
subvencions i ajuts d'interès per a les entitats federades

3

El projecte detalla i calendaritza el conjunt d'actuacions i
serveis destinats a les entitats federades
El projecte presentat detalla la metodologia de treball
interna per a dur a terme les diferents actuacions
El projecte presentat s'adequa a les diferents realitats del
sector al que s'adscriuen les entitats federades
El projecte incorpora elements innovadors des del punt de
vista material o metodològic?
El projecte incorpora elements de transferibilitat dins del
seu àmbit d'actuació?

7. Quants projectes s’hi poden presentar?
Només es pot presentar un únic projecte a la línia F5b).
8. Si presento un projecte per la línia F5b) puc presentar-me a altres línies?
Una entitat que es presenti a la F5b) pot presentar-se a totes les línies de subvencions
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies si complex els requisits per
accedir als ajuts, excepte:
F.3 Projectes d’acció comunitària inclusiva per lluitar contra l’exclusió social
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.
F.5a) Projectes per a l’enfortiment de l’associacionisme – entitats de base
9. On m’adreço si tinc dubtes o consultes?....
Per a qualsevol aclariment vinculat amb la gestió i tramitació de la sol·licitud i de
l’annex2, poseu-vos en contacte amb el Departament a través del correu electrònic:
subvencions.tsf@gencat.cat. Us donaran resposta mitjançant un correu electrònic o
una trucada al telèfon que heu posat com a contacte a la sol·licitud..
D’altra banda, per aclarir dubtes vinculats amb els programes i projectes a
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3
3
4
3
2

subvencionar en aquesta línia, poseu-vos en contacte amb la DGACC a través del
correu electrònic: spav.tsf@gencat.cat.
spav@gencat.cat. Us donarem resposta al correu electrònic des d’on
heu enviat la consulta.
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F6 Programes formatius vinculats al
Pla de formació de l’associacionismei
el voluntariat de Catalunya
1. A qui va adreçada la F6?
Únicament s’hi poden acollir únicament les escoles reconegudes per impartir
formacions del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya en el
moment de la publicació de la convocatòria.
2. Què puc demanar ?
Pots sol·licitar subvenció pels cursos que, com a escola, tens reconeguts dins del Pla
de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya en el moment de la
publicació de la convocatòria. Aquests cursos han d'estar adreçats a persones
voluntàries de qualsevol entitat de Catalunya.
No es subvencionarà cap formació que sigui exclusivament interna i destinada
únicament a les persones voluntàries de l'entitat, ni cap formació que no tinguis
reconeguda dins del Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya,
d'acord amb l'Ordre de 2 de juny de 1994, en la data de publicació de la convocatòria.
Tampoc no se subvencionaran aquelles formacions que es portin a terme amb menys
de 15 alumnes, sens perjudici que, per raons de territorialitat o d'especialitat tècnica,
justifiquis que les finalitats de la formació es compleixen igualment amb un nombre
inferior de participants. En aquest darrer cas, En aquest cas, l’escola haurà de
comunicar la modificació de la formació a menys de 15 alumnes mitjançant el formulari
d'aportació de la documentació, la DGACC valorar-ho i l’òrgan competent resoldre
l’acceptació o no de la modificació.
Tampoc no són objecte de subvenció els programes i les accions formatives
impartides per les entitats però promogudes i impulsades per la Direcció General
d'Acció Cívica i Comunitària, en compliment de les línies d'actuació previstes en el
darrer Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat aprovat pel Govern, i, en
especial, les formacions programades en el marc de l'Escola d'Estiu del Voluntariat i
totes aquelles accions formatives programades per la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària en compliment de les polítiques públiques esmentades.
3. No es subvencionarà a la F6..
Criteris per a la inadmissió o exclusió de la proposta
Abans de presentar la documentació de la vostra proposta, cal que tingueu en compte una sèrie
de criteris que la podrien excloure o inadmetre de manera automàtica.
Aquests criteris són de diferents tipus:
 Vinculats directament a les bases: per excloure projectes que no encaixen en les
prescripcions establertes a les bases, ja sigui per la durada de l’acció (anual o biennal),
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per incompliment genèric de requisits de bases, per adreçar-se a un col·lectiu que no
correspon al que atén la línia o per superar el llindar màxim de subcontractació.
Vinculats a d’altres marcs legals: per tal d’evitar l’exclusió de la llengua catalana com a
llengua vehicular de comunicació de les entitats o activitats, per evitar que l’entitat
practiqui qualsevol forma de discriminació o que no compleixi l’obligació dels plans
d’igualtat.
De tipus econòmic: per evitar que serveis de cartera (concertats o de gestió delegada)
rebin un finançament que complementi els mòduls establerts en els instruments que
regulen aquests tipus de prestació de servei.

Aquests criteris seran d’aplicació a totes les línies, a banda d’altres específics que es puguin
afegir. A continuació tens una taula amb una sèrie de preguntes que concreten aquests criteris.
Si no contestes afirmativament totes les preguntes, la teva proposta restarà exclosa o inadmesa
automàticament:
SÍ/NO
Si la línia és biennal, el projecte, activitat o servei presentat té un abast NA
temporal superior a 1 any?
Si la línia és anual, el projecte, activitat o servei presentat té un abast temporal
2
inferior o igual a 1 any?
La llengua vehicular de les activitats subvencionades és, com a mínim, la
3
llengua catalana?
L'entitat no practica, directa o indirectament, cap dels tipus de discriminació
4
descrits a la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i nodiscriminació?
L'entitat no practica, directa o indirectament, la segregació de gènere ni la
5
discriminació envers les dones?
L'entitat no practica, directa o indirectament, la discriminació per orientació
6
sexual?
Si l'entitat té 50 o més treballadors, ha aprovat un Pla d'igualtat home-dona
7
en l'àmbit del treball?
Si l'entitat subcontracta amb tercers l'activitat subvencionada, ho fa dins el
8
límit de percentatge màxim del 50 % del cost total del projecte?
El projecte, servei o activitat s'adreça al col·lectiu atès per la unitat directiva
9
que gestiona la línia o acció?
10 Es compleixen els requisits generals indicats a les bases?
El projecte, servei o activitat no rep finançament a través del capítol 2 del
11
pressupost de la Generalitat de Catalunya?
L'entitat està reconeguda per la DGACC com a Escola de Formació del Pla
12 de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya en el moment
de publicació de la convocatòria?
1

Observació:
Per a aquells criteris d’inadmissió o exclusió que siguin condicionals, en el cas que el projecte,
activitat o servei valorat no correspongui a la condició, pots contestar amb un NA(No Aplica).
Per exemple, si la teva entitat no té 50 o més treballadors, no aplica el criteri 7 i per tant has de
respondre NA a la pregunta.
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4.Com he de presentar el meu projecte? Com l’explico?
Volem que ens expliquis, i no només enumeris, el conjunt de l’oferta formativa que
presenteu.
Per al tipus d’acció subvencionable F.6 es prioritzarà, d’acord amb l’estratègia
marcada pel Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat vigent, que l’oferta
formativa final que rebi el suport de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
respongui, en el seu conjunt, a les necessitats de les persones voluntàries, disposi de
cobertura territorial àmplia i de diversitat de formats, i estigui adreçada de manera
homogènia a les persones que s’inicien en el voluntariat, a les persones responsables
de la gestió de les entitats de voluntariat i a les persones voluntàries que
desenvolupen la seva acció voluntària en àmbits d’actuació sectorials, que requereixen
formació especialitzada.
És important que per presentar el projecte tinguis molt en compte els criteris de
valoració establerts per a cada línia. En un altre punt d’aquesta guia els trobaràs
explicats. És molt important que els llegeixis i els tinguis presents a l’hora de redactar
el teu projecte.
Per altra banda, heu de saber que disposareu d’un document que porta per nom
“ANNEX 2” i que forma part de la documentació que heu de presentar juntament amb
el formulari de sol·licitud de subvenció que presentaràs telemàticament.
En aquest ANNEX 2 és on ens haureu de descriure el projecte. Ja veureu que els
diferents apartats d’aquest ANNEX 2 van donant resposta als criteris de valoració per
ajudar-te a triar la informació que és essencial que consti per poder fer la valoració del
teu projecte. Mireu d’adaptar el “relat” del vostre projecte als diferents apartats de
l’annex 2, ja que és l’únic document que els equips tècnics de valoració de la DGACC
tindran en compte per determinar quina puntuació mereix el vostre projecte. Feu-vos-el
vostre i descriviu totes les dades rellevants del projecte en aquest document, al llarg
dels seus apartats.
5.Quins criteris de valoració he de tenir en compte quan redacti el projecte?
Quan valorem el vostre projecte, tindrem en compte els criteris de valoració que
estableixen les bases reguladores. Una part d’aquests criteris són els mateixos per a
qualsevol línia de subvenció del Departament, però n’hi ha un d’específic per a la línia F6.
Seguidament us els detallem tots ells i mirem d’explicar-vos-els punt per punt.
Consideracions generals
Els criteris sumen un màxim de 100 punts.
Si no obtens 50 punts, no tens dret a rebre subvenció.
Si no obtens 20 punts en el criteri específic tampoc tens dret a rebre subvenció.
Si arribes als 50 punts en total i arribes als 20 punts en el criteri específic no tens
garantit el fet de rebre una subvenció, ja que dependrà de quina puntuació rebin les
entitats que concorren amb tu en aquella línia i estarà condicionat a l’esgotament dels
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recursos econòmics previstos.
Els criteris de valoració són:
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 12 punts
d) Incorporació de la perspectiva de gènere: fins a 5 punts
e) Clàusules socials: fins a 5 punts
f) Utilització d’un llenguatge que reconegui la diversitat LGBTI: fins a 3 punts
g) Criteri específic: fins a 40 punts: Interès social del programa formatiu (40 punts).
6.Rúbrica de puntuació
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una rúbrica de
valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que seran revisats en
la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no).
D’una banda, tens els criteris de valoració generals (fins a 60 punts), que són els mateixos per a
totes les línies de subvenció a activitats i projectes (totes menys la L, H, I i J). Per una altra
banda, tenim els criteris de valoració específics (fins a 40 punts), que són propis de cada línia.

Viabilitat tècnica del projecte. Coherència entre objectius, activitats i resultats (fins a 25 punts)
La viabilitat tècnica d’un projecte, servei o activitat ha de valorar criteris relatius a la capacitat
tècnica de l’entitat i a la qualitat tècnica de la proposta presentada. En aquest apartat no s’inclou
la valoració de conceptes relatius a l’impacte o a les dimensions socials o d’igualtat.
De manera general, l’anàlisi de la viabilitat tècnica del projecte:






Ha de partir del diagnòstic de la realitat i del plantejament d’objectius concrets a assolir.
Ha d’incloure una descripció d’activitats, amb un calendari i una metodologia concreta.
Ha de permetre la rendició de comptes, definint uns indicadors i uns mecanismes
d’avaluació.
Ha d’identificar les capacitats de l’entitat, tant a nivell d’estructura tècnica i administrativa,
com de qualificació del personal.
Ha d’acreditar la bona gestió anterior de l’entitat i l’experiència prèvia en el mateix
projecte, servei o activitat o en d’altres similars.

1
2
3
4
5
6

Punts
Criteri
El projecte, servei o activitat inclou una detecció de necessitats objectives
2
que fonamenti la proposta?
El projecte, servei o activitat defineix objectius i els vincula amb les
1
activitats programades?
2
La descripció de les activitats és coherent amb els objectius plantejats?
El projecte, servei o activitat inclou un calendari coherent amb els recursos
2
disponibles i amb els objectius plantejats?
La metodologia d'intervenció és l'adequada per a un correcte abordatge
2
de la problemàtica?
El projecte, servei o activitat es desenvolupa a través de la col·laboració i
2
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7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

el treball en xarxa amb els serveis públics i entitats del seu àmbit?
El projecte inclou una selecció adequada d'indicadors de producció i
d'impacte?
El projecte incorpora mecanismes d'avaluació de l'assoliment dels
objectius plantejats?
L'entitat té una estructura tècnica i administrativa pròpia suficient per a
donar cobertura a la realització del projecte?
L'entitat desenvoluparà el projecte amb personal propi i no haurà de
contractar personal extern?
L'entitat incorpora el treball de personal voluntari?
La qualificació professional, formació específica o experiència professional
acreditada del personal que intervé en el projecte, servei o activitat és
l'adequada, d'acord amb els objectius del projecte?
L'entitat no ha tingut expedients de revocació en els darrers 2 anys, amb
excepció de les revocacions per regularització a la línia J20?
L'entitat no ha tingut expedients de revocació en els darrers 5 anys, amb
excepció de les revocacions per regularització a la línia J20?
El projecte, servei o activitat està en funcionament des de fa 2 anys o més?
El projecte, serveis o activitat està en funcionament des de fa 5 anys o
més?
L'entitat acredita 5 o més anys d'experiència en projectes, serveis o
activitats de la mateixa tipologia que el presentat?
L'entitat acredita 10 o més anys d'experiència en projectes, serveis o
activitats de la mateixa tipologia que el presentat?

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Viabilitat econòmica del projecte. Coherència entre les accions proposades i el resum econòmic
de cada activitat (fins a 10 punts)
L’anàlisi de la viabilitat econòmica es basa en indicadors quantitatius que ens han d’informar de:
 La no dependència econòmica global de l’entitat respecte el projecte presentat. Les
entitats que viuen exclusivament per i d’un projecte concret, tenen més dificultats de
viabilitat econòmica que les que tenen una activitat més diversificada.
 La capacitat de l’entitat d’obtenir altres finançaments, propis o en concurrència. Si l’entitat
només depèn del finançament sol·licitat en la convocatòria per a tirar endavant el
projectes, la viabilitat d’aquest és més dubtosa que si té fonts de finançament
diversificades. D’acord amb les bases, el màxim finançament que es pot atorgar és del
85% del pressupost total de l’activitat.
 El múscul financer de l’entitat, a partir del nivell d’aportació de recursos propis per al
desenvolupament del projecte. Si una entitat és capaç d’aportar recursos propis de
manera significativa al projectes, la seva viabilitat econòmica augmenta.
 L’equilibri de costos de personal respecte els globals, evitant que els projectes siguin
contractacions de personal encobertes.
Punts
Criteri
El pressupost del projecte, servei o activitat representa menys del 50% del
1
pressupost total de l'entitat?
20 El pressupost del projecte, servei o activitat representa menys del 30% del
1
pressupost total de l'entitat?
21 La quantitat sol·licitada representa menys del 70% del pressupost del
1
19
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22
23
24
25
26
27

projecte, servei o activitat?
La quantitat sol·licitada representa menys del 50% del pressupost del
projecte, servei o activitat?
Els conceptes i quantitats del pressupost s'adeqüen a la descripció i
objectius del projecte, servei o activitat?
El pressupost del projecte, servei o activitat contempla aportació de
recursos propis de l'entitat per més d'un 10% del total?
El pressupost del projecte, servei o activitat contempla aportació de
recursos propis de l'entitat per més d'un 20% del total?
El pressupost de despesa dedica menys d'un 80% a retribucions de
personal?
El pressupost de despesa dedica menys d'un 50% a retribucions de
personal?

1
2
1
1
1
1

Observació: els criteris 19 i 20, així com el 21 i el 22, el 24 i el 25 o el 26 i 27, són d’aplicació
reiterada. Per exemple, si una entitat sol·licita un 45% del pressupost, podrà puntuar tant en el
criteri 21 com en el 22. En canvi, si sol·licita el 65% del pressupost, només podrà puntuar en el
criteri 21 i, si sol·licita un 75% en cap dels dos. El mateix aplica a la resta de criteris d’aquest
tipus.
Impacte social del projecte en el seu àmbit (fins a 12 punts)
La valoració de l’impacte social combina dos tipus d’aspectes diferents, els quantitatius i els
qualitatius. D’una banda, aquest impacte s’ha de poder mesurar quantitativament a partir de
diferents paràmetres objectius: l’extensió territorial del projecte, el volum de persones ateses o
la intensitat de l’acció que rep cada persona atesa. D’una altra banda, cal tenir en compte també
criteris qualitatius com, per exemple, les tipologies dels territoris en els quals es desplega el
projecte (zones amb pitjors indicadors socials o amb dificultat d’accés als serveis públics per
baixa densitat de població), l’alineament de la proposta amb les polítiques del Departament o
l’assoliment d’objectius de millora de la cohesió social com poden ser, per exemple, la
participació ciutadana, la sensibilització global de la ciutadania, l’enfortiment del teixit associatiu
o l’impacte comunicatiu positiu.

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Punts
Criteri
El projecte, servei o activitat té un impacte territorial rellevant en 8 o més
1
comarques?
El projecte, servei o activitat es desenvolupa en territoris amb indicadors
1
molt alts de desigualtat social?
El projecte, servei o activitat es desenvolupa en territoris amb baixa
1
densitat de població i dificultat d'accés als serveis públics?
El projecte, servei o activitat atén directament 100 o més persones
1
beneficiàries?
El projecte, servei o activitat atén directament 500 o més persones
1
beneficiàries?
El projecte, servei o activitat planteja una intervenció d'intensitat mitjana
1
(més de 50 h/beneficiari/any)?
El projecte, servei o activitat planteja una intervenció d'alta intensitat (més
1
de 100 h/beneficiari/any)?
El projecte, servei o activitat està alineat directament amb les polítiques
1
públiques definides des del TASF?
El projecte, servei o activitat preveu la participació de les persones
1
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destinatàries en la definició, la gestió i l'avaluació.
El projecte, servei o activitat contribueix directament a l'enfortiment del
37
teixit associatiu en el seu àmbit d'intervenció?
El projecte, servei o activitat contribueix directament a la millora de la
38
sensibilització de la població en l'àmbit temàtic del projecte?
El projecte, servei o activitat inclou mecanismes de comunicació i difusió
39
amb impacte real en el territori o col·lectiu on es desplegarà?

1
1
1

Observació: els criteris 31 i 32, així com el 33 i el 34, són d’aplicació reiterada. Per exemple, si
una entitat atén 800 beneficiaris, podrà puntuar pel criteri 31 i pel 32, si atén 250, només pel 31
i si atén 30, per cap dels dos.
Entenem per persones beneficiàries les persones que directament són ateses o participen en el
projecte, no les que poden tenir un impacte indirecte. Per exemple, si organitzem una activitat
que és una exposició, els beneficiaris seran les persones que la visiten, i no totes les persones
que en senten parlar o que han vist una notícia relativa a l’activitat en els mitjans de comunicació.
Igualment, si parlem de serveis, els beneficiaris correspondran al nombre de places del servei o
al nombre de persones que utilitzen aquestes places, no al conjunt de familiars o d’altres
persones del col·lectiu que hi puguin estar relacionades.
Clàusules socials. Mesures de discriminació positiva incorporades a l'objecte de la subvenció
(fins a 5 punts)
En l’apartat de clàusules socials no avaluem els elements d’impacte, sinó que valorem la
presència d’accions afirmatives per a col·lectius específics (el que, de manera impròpia,
s’acostuma a definir com a “discriminació positiva”) i la participació de col·lectius socials
desafavorits o dels propis col·lectius destinataris de la intervenció en l’execució del projecte.
Punts
Criteri
40 El projecte inclou mesures d'acció afirmativa per a col·lectius específics?
2
L'equip
professional
o
voluntari
que
desenvolupa
el
projecte,
servei
o
41
1
activitat inclou persones dels col·lectius beneficiaris de l'actuació?
El projecte, servei o activitat s'executa total o parcialment amb la
42
1
participació d'empreses d'inserció o de centres especials de treball?
L'entitat que desplega el projecte, activitat o servei és una entitat
associativa formada per persones dels col·lectius als quals s'adreça el
43
1
projecte o una fundació que inclou entre les seves finalitats l'atenció a les
persones a les quals s'adreça el projecte?
Incorporació de la perspectiva de gènere en la programació d'activitats, projectes i serveis (fins
a 5 punts).
Concretem l’avaluació de la perspectiva de gènere en tres aspectes diferents: l’existència de
mecanismes concrets de lluita contra les violències masclistes, el compliment de la paritat (tant
al quadre professional o voluntari que desenvolupa el projecte com a la direcció de l’entitat) i la
incorporació d’elements formals (indicadors desagregats per gèneres i ús del llenguatge no
sexista)

Punts
Criteri
El servei, activitat o projecte preveu algun protocol de detecció de la
44 violència masclista, d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de
1
sexe?
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El quadre de professionals i voluntaris del projecte té més d'un 40% de
dones?
46 La direcció de l'entitat té més d'un 40% de dones?
Els indicadors vinculats al projecte s'han seleccionat amb perspectiva de
47
gènere i s'informen desagregats per gèneres?
La formulació del projecte i la documentació de l'entitat fan un ús del
48
llenguatge no sexista i no discriminatori?
45

1
1
1
1

Utilització d'un llenguatge que reconegui la diversitat LGBTI en la comunicació interna i externa
de l'entitat (fins a 3 punts)
Concretem aquest aspecte en la valoració de la comunicació de l’entitat, tant la interna com
l’externa, així com un aspecte concret, corresponent a l’ús del gènere no binari en la recollida de
dades.
Punts
Criteri
L'entitat
utilitza
un
llenguatge
que
reconeix
la
diversitat
LGTBI
en
la
seva
49
1
comunicació interna?
L'entitat utilitza un llenguatge que reconeix la diversitat LGTBI en la seva
50
1
comunicació externa?
51 L'entitat inclou en els seus formularis l'opció del gènere no binari?
1
Interès social del programa
En aquest criteri, específic per lalínia F6, es valoren:


l’Abast territorial de l'oferta formativa presentada, la diversitat de formats i
l’impuls de la formació virtual: fins a 35 punts.



l’Abast de la cobertura formativa als diferents perfils de persones voluntàries de
les entitats: fins a 5 punts

Cal que ens detallis tota la programació formativa que proposes. Però no és només
una enumeració dels diferents cursos que faràs, sinó que també que cal que detallis el
format en què es preveu fer cadascuna de les edicions previstes (si seran presencials,
o en streaming o virtuals... ). És important tenir la informació detallada que permeti
conèixer de quina manera voleu dur a terme els cursos en les diferents edicions que
voleu fer.
Per altra banda, també és important poder conèixer quin és l’abast del conjunt de les
formacions que presenteu, per això cal que es detalli la informació sobre els territoris
on es duran a terme les formacions.
També es té en compte a quines persones van destinats els cursos que presenteu, enel seu
conjunt, per veure la diversitat de perfils a qui s’adrecen
Abast territorial de l’oferta
formativa presentada,
diversitat de formats i
impuls de la formació
virtual
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El projecte formatiu es desplega territorialment en una o
diverses poblacions d'una mateixa comarca?

4
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Abast territorial de l’oferta
formativa presentada,
diversitat de formats i
impuls de la formació
virtual
Abast territorial de l’oferta
formativa presentada,
diversitat de formats i
impuls de la formació
virtual
Abast territorial de l’oferta
formativa presentada,
diversitat de formats i
impuls de la formació
virtual
Abast territorial de l’oferta
formativa presentada,
diversitat de formats i
impuls de la formació
virtual
Abast territorial de l’oferta
formativa presentada,
diversitat de formats i
impuls de la formació
virtual
Abast territorial de l’oferta
formativa presentada,
diversitat de formats i
impuls de la formació
virtual
Abast territorial de l’oferta
formativa presentada,
diversitat de formats i
impuls de la formació
virtual
Abast territorial de l’oferta
formativa presentada,
diversitat de formats i
impuls de la formació
virtual
Abast de la cobertura
formativa als diferents
perfils de persones
voluntàries de les entitats
Abast de la cobertura
formativa als diferents
perfils de persones
voluntàries de les entitats
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El projecte formatiu es desplega territorialment en
diferents municipi?

4

El projecte formatiu es desplega territorialment en
diferents comarques?

4

El projecte formatiu es desplega territorialment a Barcelona
i àrea metropolitana?

4

El projecte formatiu es desplega territorialment en
poblacions pertanyents a dues o més vegueries diferents?

4

El projecte formatiu inclou cursos presencials o en
streaming?

4

La quantitat de cursos presencials o en streaming del
projecte formatiu és igual o superior a 10?

4

El projecte formatiu inclou formacions en línia?

3

La totalitat del projecte formatiu és de cursos en línia
(incloent-hi semi-presencials?)

4

El projecte formatiu inclou formacions adreçades a
persones voluntàries?

2

El projecte formatiu inclou formacions d'iniciació al
voluntariat adreçades a la ciutadania que encara no és
voluntària?

2
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Abast de la cobertura
formativa als diferents
perfils de persones
voluntàries de les entitats

El projecte formatiu inclou formacions adreçades a
persones amb responsabilitat directiva (juntes) de les
entitats?

1

7.Quants projectes s’hi poden presentar?
Només es pot presentar un únic projecte a la línia F6.
8. Si presento un projecte per la línia F6 puc presentar-me a altres línies?
Una entitat que es presenti a la F6 pot presentar-se a totes les línies de subvencions
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies si complex els requisits per
accedir als ajuts.
9.On m’adreço si tinc dubtes o consultes?....
Per a qualsevol aclariment vinculat amb la gestió i tramitació de la sol·licitud i de
l’annex2, poseu-vos en contacte amb el Departament a través del correu electrònic:
subvencions.tsf@gencat.cat. Us donaran resposta mitjançant un correu electrònic o
una trucada al telèfon que heu posat com a contacte a la sol·licitud.
D’altra banda, per aclarir dubtes vinculats amb els programes i projectes a
subvencionar en aquesta línia, poseu-vos en contacte amb la DGACC a través del
correu electrònic:spav.tsf@gencat.cat.
spav@gencat.cat. Us donarem resposta al correu electrònic des d’on
heu enviat la consulta.
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ANNEX.
ASPECTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE QUAN OMPLIU LA SOL·LICITUD
I L’ANNEX 2
Què he de tenir en compte quan empleni el quadre del 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.
F1, F2, F4, F6: Recorda que la subvenció és només per a l’anualitat 2021.
F3,F5: Recorda que la subvenció és per a les anualitats 2021 i 2022.
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.
IMPORTANT!
Les dades del cost del projecte, de 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.
IMPORTANT!
Revisa el punt 8 de l’annex 2
Si informes que hi ha personal assalariat i/o professionals independents, la informació
econòmica d’aquest recursos humans també l’has d’expressar al pressupost.
També revisa que la informació de les dues taules d’aquest punt 8 sigui coherent: el
personal remunerat de la primera taula ha de ser la suma del personal indicat com a
professionals independents i personal assalariat de la segona taula.
Si a la sol·licitud consta informació d’entitats executants, aquesta informació ha de ser
coherent i complementar-se amb la informació recollida al punt 14 de l’annex 2.
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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:
• Les despeses subvencionables, n’hi ha de dos tipus:
• Directes: són aquelles que estan directament vinculades al programa
d’activitats que ens presentes.
• Indirectes: que són les despeses necessàries per a desenvolupar el
projecte presentat, però que no estan directament vinculades a ell. El
total de despeses 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 (subvencions atorgades amb import superior a 40.000€) com per
aquelles amb import atorgat inferior que de forma voluntària optin per aquesta forma de
justificació i ho comuniquin en el termini que fixa la base 25.6.1.
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, i informa-les en el punt 13 de l’annex 2. Recordeu que si la subcontractació és
entre parts vinculades cal informar-ho per obtenir l’autorització prèvia.
•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, per exemple, les
despeses de reparacions i conservació s’admetran fins a un màxim del 10%
delpressupost. L’article 10.2.1 de les bases reguladores les detalla.
•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.
Per exemple, no s’admeten despeses d’inversió en béns. 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.
Dos casos concrets:
 Les bases reguladores, quan expliquen la línia F1 diuen que NO seran despeses
subvencionables, però SI podran formar part del pressupost de l’acció
subvencionada, les despeses vinculades a les sortides culturals, les despeses

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

80



d’alimentació vinculades a celebracions, ni la resta de despeses d’activitats
merament lúdiques.
Les bases reguladores, quan expliquen la línia F5a especifiquen que les
despeses estructurals ( nòmines, subministraments, lloguer i despeses de local)
NO poden superar el 30% del cost del projecte.

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).
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