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CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE LES 
GERÈNCIES DE BENESTAR SOCIAL I D’IGUALTAT I CIUTADANIA DE L’ÀREA 
DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA A FAVOR D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2021 

CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120205120012303 

1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han 
publicat 

Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser 
aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 

L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de 
concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de 
maig de 2017. 

La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les 
regulacions particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat 
prevista a l’article 23.2.a) LGS. 

2. Finalitat de les subvencions 
 

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits per l’Àrea de Cohesió 
Social, Ciutadania i Benestar, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de 
Subvencions per a l’any 2021, aquestes subvencions hauran de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 
  
La defensa i garantia dels drets socials, civils i de ciutadania pel que fa a la igualtat, el 
reconeixement de la diversitat i la no-discriminació i la protecció i la inclusió social per 
a no deixar a ningú enrere. 
 
La reactivació social a través d’una resposta clara a les necessitats socials emergents 
a partir de projectes que tinguin com a objectius: la garantia d’ingressos, l’acció 
comunitària, la intervenció social i les cures en la comunitat, la igualtat de gènere, 
l’abordatge de les violències masclistes i lgtbifòbiques i de la violència envers la 
infància i les persones grans. 
 
Dedicar especial atenció als col·lectius que s’han vist més afectats tant per la crisi 
econòmica dels darrers anys com pels efectes de la pandèmia de la COVID-19 com 
són les persones grans, els i les adolescents o els infants i les seves famílies. 
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L’enfortiment i resiliència del tercer sector com a actor clau en la implementació de 
les polítiques socials locals per fer front als principals reptes del sector: resposta a 
l’emergència social, sostenibilitat financera, adequació a una societat més 
digitalitzada, treball en xarxa i impuls a la interrelació entre diferents sectors 
d’activitat i acostament a nous actors i plataformes d’organització comunitàries. 

 

No se subvencionaran: 

- actuacions o actes puntuals com exposicions, congressos, jornades, festes, 
publicacions, premis, estudis o investigacions.  

- projectes de rehabilitació o condicionament d’habitatges de persones tutelades. 
- projectes de gestió d’habitatges d’inserció social. 
- projectes amb finalitats contràries als protocols i xarxes a les quals estigui 

adherida la Diputació de Barcelona o projectes contraris a mocions aprovades 
pel Ple de la corporació.  

 
3. Objectius estratègics 

La present convocatòria està destinada a finançar projectes que tinguin com a objectius la 
cobertura de necessitats bàsiques, la inclusió social, la lluita contra la feminització de la 
pobresa i la pobresa infantil així com el foment de les cures en la comunitat. 

Tanmateix es situen com a projectes prioritaris aquells que abordin la compensació de 
dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat, la detecció de situacions de risc i 
l’empoderament de les persones i col·lectius, el donar suport i descans a les famílies 
cuidadores de persones amb dependència, discapacitat i/o malaltia mental mitjançant 
programes de respir i la millora de la qualitat de vida de les persones amb la capacitat 
d’obrar modificada i de les seves famílies mitjançant serveis complementaris a la tutela. 

Alhora s’han identificat com a objectius estratègics de la convocatòria la promoció de 
l’equitat de gènere, el foment de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, la prevenció i 
erradicació de les violències masclistes, la promoció de la igualtat de tracte i la no 
discriminació des d’un abordatge interseccional, el respecte a la diversitat cultural, el 
foment de la convivència i l’acció comunitària. 

 
4. Programes, àmbits i línies subvencionables 
 
Per aquesta convocatòria s’han definit 3 programes, als quals s’hauran d’emmarcar els 
projectes:  

- A. Cures en la comunitat 
- B. Drets bàsics, cicle de vida i discapacitat  
- C. Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència 

 



 
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 

Gerència de Serveis de Benestar Social 

Gerència d’Igualtat i Ciutadania 

 
 

3 
 

Per a dotar de més concreció i coherència als projectes presentats en aquests 
programes, s’han identificat 8 àmbits d’activitat i 51 línies d’acció. 

 
Programa A. Cures en la comunitat:  

Àmbit: 1. Cures en la comunitat (famílies cuidadores, Respir i Serveis Tutelars) 

Línia 1.1.- Informació i assessorament vinculats al treball de la cura:  

Projectes que donen suport a les famílies cuidadores facilitant informació sobre els 
recursos i serveis existents a la comunitat i un assessorament que permeti donar 
resposta a les seves necessitats. 

 
Línia 1.2.- Accions formatives vinculades al treball de la cura:  

Projectes que acosten la formació continuada i la participació en espais de reflexió i 
d'ajuda mútua a les persones cuidadores. 
 
Línia 1.3.- Acompanyament i suport emocional a la persona cuidadora de 
persones amb discapacitat, problemes de salut mental o persones grans amb 
dependència: 

Projectes que plantegen espais de suport i acompanyament emocional per millorar 
la qualitat de vida de les persones cuidadores de persones amb discapacitat, 
problemes de salut mental o persones grans amb dependència. 
 
Línia 1.4.- Accions d’atenció a la infància per facilitar la conciliació de la vida 
laboral, personal i familiar: 

Projectes que promouen accions per facilitar la conciliació de la vida laboral, 
personal i familiar especialment en famílies monomarentals o en situació de 
vulnerabilitat social. 
 
Línia 1.5.- Respir assistencial en el domicili:  

Projectes que ofereixen un temps de descans a les famílies cuidadores mitjançant 
l’atenció al domicili de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental i 
persones  grans amb  dependència. 
 
Línia 1.6.- Respir en famílies d’acollida: 

Projectes que ofereixen un temps de descans a les famílies cuidadores mitjançant 
estades temporals de  persones grans amb dependència, persones amb 
discapacitat i/o problemes de salut mental en famílies acollidores. 

 
Línia 1.7.- Respir en l’entorn comunitari de proximitat: 

Projectes que faciliten activitats esportives, de lleure, culturals i artístiques i estades 
temporals per a persones grans amb dependència, persones amb discapacitat i/o 
problemes de salut mental en l'entorn comunitari de proximitat, amb la finalitat 
d'oferir un temps de descans a les famílies cuidadores. 
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Línia 1.8.- Intervenció en l’entorn de les persones grans amb dependència, 
persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental: 

Projectes que actuen directament sobre l’entorn habitual de la persona com a 
element clau per garantir la seva qualitat de vida, fent-lo més amable i potenciant 
les seves relacions socials.   
 
Línia 1.9.- Inclusió comunitària des de les entitats de tutela de les persones 
amb dependència: 

Projectes que donen informació i assistència a les famílies i professionals de les 
entitats relatives a les figures jurídiques de suport i el model d'atenció a la persones 
amb dependència.  

 
Línia 1.10.- Sensibilització ciutadana sobre la tutela de les persones amb 
dependència: 

Promoció d'accions i campanyes de sensibilització cap a la ciutadania entorn a les 
figures jurídiques de la tutela i als seus serveis. 

 

Programa B. Drets bàsics, cicle de vida i discapacitat:  

Àmbit: 2. Subsistència material  

Línia 2.1.- Lluita contra l’exclusió residencial:  

Projectes que tenen com a objectiu principal facilitar l'accés o l'exercici ple del dret a 
un habitatge digne: facilitar l'accés a l'habitatge de col·lectius vulnerables, evitar-ne 
la pèrdua o el reallotjament en dispositius temporals així com assegurar un 
habitatge segur i adequat. 
 
Línia 2.2.- Reducció de la pobresa energètica:  

Projectes que volen millorar la resposta davant la situació actual de pobresa 
energètica, oferir mesures de protecció a les persones més vulnerables, millorar 
l'eficiència energètica de les llars amb risc d'exclusió i empoderar a la ciutadania en 
els seus drets energètics. 
 
Línia 2.3.- Dret a l’alimentació:  

Projectes per facilitar l´accés, individualment o col·lectivament, de manera regular, 
permanent i lliure, sigui directament o mitjançant la compra amb  diners, a una 
alimentació adequada i suficient, de manera que es correspongui amb les tradicions 
culturals de la població a les quals la persona consumidora pertany i que garanteixi 
una vida saludable a nivell físic i psíquic. 

 
Línia 2.4.- Cobertura d’altres necessitats bàsiques:  

Projectes que tenen com objectiu facilitar a la població més vulnerable la cobertura 
de necessitats bàsiques que van més enllà de l'alimentació, l'habitatge i l'energia. 
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Com ara productes d'higiene personal i de neteja de la llar, roba i calçat, productes 
farmacèutics, serveis d'odontologia i òptica, material escolar, etc. 
 

Àmbit: 3. Inclusió social  

Línia 3.1.- Detecció i prevenció de situacions de vulnerabilitat:  

Projectes de prevenció i detecció de situacions de risc social en diferents col·lectius 
i al llarg del cicle vital, detectant factors i indicadors de risc, de resiliència i de 
protecció. 
 
Línia 3.2.- Inserció socio-laboral:  

Projectes per facilitar l'ocupabilitat laboral i els espais relacionals i de vincles de 
col·lectius vulnerables des d'una vessant comunitària i de capacitació personal i 
social que incideixin en la millora de l’esfera econòmica i de la renda, tant per 
persones a l'atur per una situació conjuntural, com per persones amb especials 
dificultats d'inserció o persones amb grau d'ocupabilitat baix i necessitats bàsiques 
significatives, diferents dels col·lectius propis de l’àmbit 4. Persones amb 
discapacitat o amb trastorn mental, o del programa C. Igualtat de gènere, 
interculturalitat i convivència.   
 

Àmbit: 4. Diversitat generacional: infància, adolescència i persones grans 

Línia 4.1.- Prevenció sobre el consum de drogues i/o ús problemàtic de 
pantalles adreçada a adolescents, joves, adults i les seves famílies:  

Projectes preventius que promouen hàbits saludables i l'ús segur i responsable de 
les pantalles. 
 
Línia 4.2.- Intervenció integral per a persones amb addicció a les drogues i/o 
pantalles i les seves famílies:  

Projectes d'atenció i intervenció en persones consumidores de drogues i ús 
problemàtic de les pantalles des d'un abordatge bio-psico-social. 
 
Línia 4.3.- Prevenció i intervenció sobre el consum de drogues i/o l'ús 
problemàtic de pantalles, a través de les TIC (tecnologies de la informació i la 
comunicació):  

Projectes preventius interactius que incorporen el suport de les TIC (app, videojocs...). 
 
Línia 4.4.- Sensibilització i conscienciació ciutadana en relació al consum de 
drogues i ús problemàtic de pantalles:  

Accions i estratègies d'informació i sensibilització per promoure hàbits saludables i 
el bon ús de les pantalles. 

 
Línia 4.5.- Projectes socioeducatius adreçats a la infància, adolescència i les 
seves famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc:  



 
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 

Gerència de Serveis de Benestar Social 

Gerència d’Igualtat i Ciutadania 

 
 

6 
 

Activitats preventives adreçades a atendre les necessitats dels infants i adolescents 
en situació de risc i de les seves famílies. 
 
Línia 4.6.- Sensibilització i prevenció davant qualsevol tipus d’abús contra la 
infància i l'adolescència:  

Accions adreçades a promoure espais lliures d’abús i fomentar el bon tracte cap els 
infants i adolescents. 
 
Línia 4.7.- Lluita contra la pobresa infantil:  

Accions socials i educatives adreçades a disminuir les situacions de risc derivades 
de la situació de pobresa, reduir les conseqüències que la pobresa i l’exclusió social 
provoquen en la infància, l’adolescència i les famílies. 
 
Línia 4.8.- Foment de les activitats de lleure per a infants i adolescents en 
situació de risc social:  

Accions adreçades a potenciar la inclusió d'infants i adolescents en situació de risc 
en activitats de lleure educatiu. 
 
Línia 4.9 Acompanyament emocional que potenciï el benestar emocional de la 
infància, l’adolescència i les famílies:  

Accions adreçades a la promoció del benestar i l'acompanyament emocional 
d'infants, adolescents i famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc. 

 
Línia 4.10.- Promoció de la participació social de les persones grans:  

Projectes que afavoreixen la interrelació amb la comunitat i l'entorn com a mesura 
per a prevenir situacions de aïllament i problemes emocionals en persones grans. 
 
Línia 4.11.- Intervenció social per prevenir el sentiment de soledat en 
persones grans:  

Actuacions que permeten prevenir i alleugerir el sentiment de soledat no volguda en 
les persones grans que el pateixen.  
 
Línia 4.12.- Intervenció social per prevenir l’aïllament social en persones 
grans:  

Projectes que permeten prevenir i combatre l'aïllament social que afecta les 
persones grans, tant en un entorn urbà com rural.  
 
Línia 4.13.- Sensibilització i divulgació per a la prevenció del fenomen dels 
maltractaments de les persones grans:  

Projectes que afavoreixen la sensibilització i informació a la ciutadania que permeti 
detectar conductes que comporten un maltracte, amb l'objectiu de millorar el 
benestar de les persones grans. 
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Línia 4.14.- Sensibilització i divulgació per fer front a l’edatisme i el 
microedatisme:  

Accions per a combatre l’edatisme (discriminació per tenir una edat avançada) i 
microedatisme (vexació contra la gent gran), per tal de generar consciència sobre 
aquestes problemàtiques. 

 
Àmbit: 5. Persones amb discapacitat o amb trastorn mental 

Línia 5.1.- Promoció i garantia dels drets de les persones amb discapacitat i/o 
problemes de salut mental en el desenvolupament del seu projecte de vida: 

Projectes que promouen serveis i suports vitals determinats en la Convenció de 
Drets de les Persones amb Discapacitat (ONU 2006) i la Llei 13/2014 
d’accessibilitat, adreçats a millorar i assolir la seva plena inclusió a la societat. 

 
Línia 5.2.- Desenvolupament del paradigma de la recuperació en salut mental: 

Projectes que promouen la recuperació en l'àmbit de la salut mental com un procés 
personal únic que comporta recuperar el control de la pròpia vida descobrint, 
adquirint i millorant els propis recursos i la resignificació de l’experiència personal. 

 
Línia 5.3.- Empoderament i inserció social i laboral de les persones amb 
trastorn mental, les persones amb discapacitat i les seves famílies: 

Projectes que tenen com a finalitat l'empoderament de la persona afectada 
(persones amb trastorn mental i persones amb discapacitat) i les seves famílies, per 
donar veu al col·lectiu en primera persona. 
 
Línia 5.4.- Accions contra l’estigma i l’autoestigma de les persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental: 

Projectes que desenvolupen accions i campanyes de sensibilització i de lluita contra 
l'estigma, destinades a la ciutadania en general. 
 
Línia 5.5. Foment d’activitats esportives, de lleure, culturals i artístiques per 
persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental:  

Accions que fomenten el dret a gaudir del temps de lleure i d'activitats d'oci, 
culturals i artístiques ajustades a les necessitats dels destinataris, i que inclouen 
eines d'inclusió social per compartir espais amb la resta de la ciutadania.  

 
Línia 5.6.- Promoció del model de vida independent: 

Projectes que faciliten el suport i l’acompanyament a les persones amb discapacitat 
i/o trastorn mental per a la realització del seu projecte de vida independent en 
qualsevol moment del cicle vital, on la persona, les seves necessitats i preferències 
són el centre. 

 
Programa C. Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència: 

Àmbit: 6. Igualtat i diversitat sexual i de gènere 
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Línia 6.1.- Promoció i foment dels drets de les dones i de les persones LGTBI:  

Projectes i actuacions que, de manera específica o transversal, posen en el centre 
els drets de les dones i les persones LGTBI. 
 
Línia 6.2.- Sensibilització i prevenció vers unes relacions igualitàries, lliures 
d'actituds masclistes, homòfobes, lesbòfobes, trànsfobes i bisfobes, així com 
de corresponsabilització en les cures:  

Accions i recursos de sensibilització per promoure una societat igualitària i no 
sexista, on es treballi per reduir i evitar qualsevol manifestació de discriminació o 
violència. També inclou accions on es dona visibilitat i valor al treball de 
sosteniment de la vida i de cures. 

 
Línia 6.3.- Promoció de la lluita contra les violències masclistes: 

Programes, projectes, serveis i accions de formació, sensibilització, prevenció, 
detecció, atenció i recuperació del dany sofert. 
 
Línia 6.4.- Desenvolupament de l'economia social i solidària amb perspectiva 
de gènere: 

Iniciatives de l'economia social i solidària feministes, així com projectes ja en 
funcionament que treballen per la incorporació de la perspectiva de gènere. 
 
Línia 6.5.- Lluita contra la feminització de la pobresa i la precarietat: 

Projectes integrals, mesures i accions per millorar la situació de dones o grups de 
dones vulnerables, en risc d’exclusió o en situació de pobresa, centrades en drets 
com el de l'habitatge o la salut, el mercat laboral, la comunitat o el sistema de cures. 
 

Àmbit: 7. Acollida i ciutadania intercultural. Igualtat de tracte i no discriminació 

Línia 7.1.- Suport en els processos d’acollida i coneixement de l’entorn: 

Projectes formatius, d’assessorament i acompanyament per a la inclusió i la cohesió 
social, que milloren les competències lingüístiques, el coneixement dels recursos 
socials i laborals a l’abast de la ciutadania i el vincle amb la societat d'acollida, així 
com el reconeixement  dels drets civils i socials i el suport a les xarxes comunitàries 
per a l'acollida.  
 
Línia 7.2.- Diversitat i ciutadania intercultural: 

Projectes que promouen accions per a l’impuls i reconeixement de la diversitat, 
basades en l’eix intercultural, des del coneixement mutu i la interacció positiva. 
Foment d’accions socioeducatives, culturals, esportives i comunitàries, etc. 
 
Línia 7.3.- Promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació. Lluita contra 
el racisme, la xenofòbia i altres formes d’intolerància: 
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Projectes que impulsen accions d’informació, sensibilització, formació, capacitació i 
lluita contra la discriminació, especialment per motius racistes i xenòfobs, amb 
l’objectiu de difondre la igualtat des del respecte a la diversitat i als drets humans. 

 
Línia 7.4.- Atenció a la víctima del racisme i la xenofòbia: 

Projectes que desenvolupen accions d'orientació, informació, acompanyament a les 
víctimes i reparació de drets vulnerats, discriminacions, delictes d'odi i agressions-
vexacions de caire racista. 

 
Línia 7.5.- Promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació des d'un 
abordatge interseccional i de garantia dels drets humans a la ciutat: 

Projectes que tenen com a finalitat la promoció de la igualtat de tracte i la no 
discriminació des d'un abordatge interseccional a raó d’origen, ètnia, creences, 
religió, etc.   

 

Àmbit: 8. Convivència i dret a la ciutat 

Línia 8.1.- Dinamització veïnal, cultural i artística per a la convivència en 
entorns de proximitat:  

Projectes que promouen, mitjançant l'art, la cultura i qualsevol expressió, la 
convivència entre els veïns i veïnes en entorns de proximitat (espais públics, 
comunitats de veïns i veïnes i equipaments públics). 
 
Línia 8.2.- Accions comunitàries en els àmbits de la convivència inclusiva, 
cura, reciprocitat i solidaritat:  

Projectes de transformació social en espais compartits que cerquen millorar la 
cohesió social mitjançant l’impuls d’accions que reverteixen en el bé de la 
comunitat, ja sigui perquè promouen el reconeixement, l'ajuda mútua, la solidaritat 
entre veïns/nes, el suport en comunitat... que es promouen des d'iniciatives 
comunitàries o veïnals. 

 
Línia 8.3.- Convivència als barris a través d’actuacions socioeducatives i 
culturals interseccionals: 

Projectes que fomenten les relacions de convivència als barris, a partir de la 
interacció entre persones de diferents orígens i ètnies, edats/generacions, religions, 
etc,  des d'una aproximació interseccional (intergeneracional, intercultural, etc.). 
 
Línia 8.4.- Promoció d’accions educatives, formatives i informatives per posar 
en valor l’ús dels espais públics de manera cívica i saludable: 

Projectes que promouen el civisme entre la ciutadania, que promouen el bé comú 
de totes les persones i dels entorns de proximitat. 
  
Línia 8.5.- Reconeixement i promoció de la memòria col·lectiva en els entorns 
de proximitat veïnal, els barris, pobles i ciutats: 
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Projectes que posen en valor la història i el present del pobles i les ciutats i la 
memòria col·lectiva i del lloc a través de les persones que hi viuen. 

 
5. Període d’execució 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar 
a finançar activitats desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener de 
2021 i el 31 de desembre de 2021. 

6. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 
constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre 
que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 

Caldrà que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense afany de lucre 
inscrites al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la 
província de Barcelona. 

Les societats cooperatives podran ser beneficiàries d’aquests ajuts sempre que 
compleixin amb els requisits que s’especifiquen en l’article 144 de la Llei 12/2015, del 
9 de juliol, de cooperatives. 

Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil. 

També quedaran excloses les entitats que estiguin incloses al Pla estratègic de 
subvencions 2021 de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar (Gerències de 
serveis de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania). 

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 

La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització de l’entitat sol·licitant per tal que, 
en el cas de resultar beneficiària, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment 
mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les 
certificacions previstes a l’article 45 OGS. 

 
7. Documentació a aportar 

Al formulari electrònic caldrà adjuntar la documentació següent:  
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a] Memòria del projecte/activitat a realitzar pel qual es demana la subvenció, 
d’acord amb l’Annex 1 del model normalitzat 

La manca de presentació d’aquesta Memòria dins del termini de presentació de 
sol·licituds establert a la Base 8, suposarà l’exclusió automàtica de la 
convocatòria. 

b] Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb 
l’Annex 2 del model normalitzat. 

c] Annex 3 del model normalitzat, que inclou els següents compromisos: 

 declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 
condició d’entitat beneficiària. 

 declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 
l’atorgament de la subvenció. 

 declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa 
finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur. 

 declaració de que l’entitat a la qual representa no ha estat sancionada per 
resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma a la 
pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions, beques o qualsevol 
altre tipus d’ajuts públics perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals 
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. 

d] Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment 
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les 
activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d’acord amb l’Annex 4 del 
model normalitzat. 

e] En el cas de que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000,00.-€, declaració 
de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
d’acord amb l’Annex 5 del model normalitzat. 

 
f] Identificació de l’entitat beneficiària, aportant  

 escriptura de constitució o Estatuts. 
 inscripció registral de l’entitat. 
 fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
 

g] Identificació del/de la representant legal, aportant  
 poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de 

l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
 

h] Document del/s ajuntament/s o consell/s comarcal/s de la província de Barcelona 
declarant el seu suport al projecte/activitat per l’interès que tingui per al/s seu/s 
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municipi/s. S’acreditarà mitjançant declaració per part de l’alcalde/essa, 
president/a del consell comarcal, regidor/a de l’equip de govern o cap d’àrea i/o 
servei. La presentació d’aquest document no es requisit obligatori per a la 
presentació de la subvenció i per tant la seva omissió no serà objecte de 
requeriment.  

Només es valoraran els documents relatius a municipis menors de 300.000 
habitants. 

 

Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 

La presentació dels documents dels apartats f] i g] que ja s’hagin aportat en alguna de 
les cinc convocatòries anteriors, es podran obviar i substituir per una declaració 
responsable per escrit on es faci constar que des de la data de l’anterior presentació 
no s’ha produït cap canvi o variació respecte de la documentació corresponent, tal com 
preveu l’article 28 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques (en endavant LPAC), d’acord amb l’Annex 6 del 
model normalitzat. 

8. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 10 de març de 2021 
i finalitzarà el dia 26 d’abril de 2021. 

En aquesta convocatòria, les entitats només es podran presentar a un sol programa 
(A. Cures en la comunitat, B. Drets bàsics, cicle de vida i discapacitat o C. Igualtat de 
gènere, interculturalitat i convivència) i només podran presentar un únic projecte i, per 
tant, una única sol·licitud. 

En cas de presentació de més d’un projecte de la mateixa entitat, la sol·licitud 
presentada amb posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les 
bases. 

La participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se pel tràmit específic 
habilitat a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, ubicat a la secció Tràmits de 
la ciutadania, entitats i empreses>Subvencions>Benestar Social i Igualtat i Ciutadania 
(https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/), omplint el formulari electrònic 
normalitzat, que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el 
certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la Base 7. 

Els models normalitzats dels annexos relacionats a la Base 7 i les declaracions 
exigides, podran trobar-se indistintament als llocs web següents: 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
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http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2021 

http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2021 

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació 
de les normes que la regulen. 

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació,...) 
d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se 
a la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres  de la Diputació de 
Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per realitzar 
aquest tràmit, de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà 
consultar al web els horaris i condicions per a la presència física al Registre 
(https://www.diba.cat/web/registre). Tot això, sens perjudici de la presentació en 
qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la 
resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Benestar 
Social, mitjançant correu electrònic adreçat a gs.benestars@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada, adjuntant el comprovant de la 
presentació, abans de la finalització del termini establert de la convocatòria per a la 
presentació de sol·licituds. 

9. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes 
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva 
sol·licitud. 

No seran objecte de requeriment d’esmena: 

a. La manca de justificació de la sol·licitud de bestreta en els termes expressats en la 
Base 22 (presentació d’informe justificatiu i balanç de l’entitat). 
 

b. La manca de presentació de la memòria/projecte (annex 1 del model normalitzat) 
en els termes expressats en la Base 7.a] 

 

http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2020
mailto:gs.benestars@diba.cat
mailto:registre.general@diba.cat
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c. La manca de presentació del document de l’ajuntament o ajuntaments, o consells 
comarcals, declarant l’interès del projecte/activitat en els termes expressats en la 
Base 7.h] 

 

10. Procediment de concessió 

El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents bases serà 
el de concurrència competitiva. 

11. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 

Les subvencions s’atorgaran a les entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un 
cop aplicats els criteris objectius determinats en la present base. 

Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en 
compte la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de 
l’estructura interna, el nivell de concreció de les activitats descrites així com la 
incorporació d’elements d’avaluació de la qualitat, el treball en xarxa i l’alineació amb 
polítiques, programes o iniciatives públiques de caire municipal. 

La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades 
caldrà que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 

Aquesta puntuació es distribuirà segons el següent barem: 

Criteris generals: es valorarà fins a un màxim de 65 punts els següents criteris: 

1. Identificació de la necessitat, col·lectiu al qual s’adreça i impacte social del 
projecte: fins a un màxim de 9 punts. 
 

2. Formulació, concreció i coherència dels objectius i les activitats: fins a un màxim 
de 9 punts. 

3. Capacitat de l’entitat per desenvolupar el projecte: experiència en projectes 
de naturalesa similar, adequació del pressupost al projecte presentat, previsió 
de mecanismes d’ajust pressupostari, i elements de qualitat, ètica i transparència 
en la gestió: fins a un màxim de 8 punts. 

 

4. Definició del pla de treball coherent amb els objectius i activitats plantejades. 
Inclou fases, calendari, equip de treball i funcions: fins a un màxim de 6 punts. 
 

5. Formulació i concreció dels sistemes de seguiment, avaluació i difusió del 
projecte: fins a un màxim de 6 punts. 
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6. Impacte territorial del projecte en relació amb els beneficiaris o beneficiàries: fins 
a un màxim de 5 punts. 
 

7. Suport municipal al projecte: el projecte compta amb el suport d’un o més  
ajuntaments menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona o d’un o  
més consells comarcals: fins a un màxim de 5 punts. 

8. El projecte incorpora el treball en xarxa amb els agents  i recursos de l'entorn: 
fins a un màxim de 5 punts. 

9. Incorporació de la perspectiva de gènere i la mirada interseccional dins 
l’entitat, així com en els objectius, les activitats, la metodologia i els indicadors de 
seguiment i avaluació del projecte proposat: fins a un màxim de 4 punts. 
 

10. El projecte fomenta la participació de les persones usuàries i les incorpora 
com a agents actius en les diferents fases i/o actuacions: fins a un màxim de 4 
punts.  

11. El projecte incorpora accions i/o metodologies innovadores (digitalització de 
l’entitat, competències digitals de les persones destinatàries, noves respostes, etc.): 
fins a un màxim de 4 punts. 

 
 

Criteris específics: es valorarà fins a un màxim de 35 punts en base als següents 
criteris per a cadascun dels àmbits:  
 
Àmbit: 1. Cures en la comunitat (famílies cuidadores, Respir i Serveis Tutelars) 

a) Les accions estan plantejades des d’una perspectiva d’inclusió social i 
comunitària: fins a un màxim de 6 punts. 

b) Les accions contemplen un disseny i una metodologia que té en compte el perfil 
de la persona afectada o de la família cuidadora: fins a un màxim de 7 punts. 

c) El projecte presenta actuacions destinades a la millora del benestar físic i 
emocional i/o a l'empoderament de les famílies cuidadores i de les persones amb 
dependència: fins a un màxim de 7 punts. 

d) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de l’Àrea: 
fins a un màxim de 15 punts. 

 

Àmbit: 2. Subsistència material  

a) El disseny del projecte és adequat a la finalitat, està quantificat i s'ajusta a les 
característiques dels usuaris: fins a un màxim de 7,5 punts. 

En cada línia de subvenció es concreta en:  
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- Lluita contra l’exclusió residencial: el projecte quantifica i c lassifica la seva 
actuació, segons el sistema homologat  per la Unió Europea ETHOS, 
classificant l'exclusió residencial en les següents quatre categories 
conceptuals: persones sense sostre, persones sense llar, habitatge insegur i 
habitatge inadequat. 

- Reducció de la pobresa energètica: el projecte dona resposta de forma 
quantificada a la despesa energètica desproporcionada, a la detecció de la 
pobresa energètica amagada, a la millora de l'eficiència energètica i qualitat 
de vida dins de l'habitatge o a la reducció del deute energètic de les famílies 
més vulnerables. 

- Dret a l’alimentació: el projecte facilita un accés a l'alimentació adequada, 
no només en quantitat i qualitat, també tenint en compte les característiques 
culturals, climàtiques, l’edat, les condicions de vida i l’ocupació de les 
persones i/ o és sostenible, tot garantint que el dret a l’alimentació de la 
població actual no comprometi o posi en risc el dret a l’alimentació de les 
generacions futures.  

- Cobertura d’altres necessitats bàsiques: el projecte facilita l'accés als 
materials de primera necessitat tenint en compte les característiques d'edat, 
culturals i de condicions de vida. 

b) El projecte promou les competències personals i empodera als destinataris/àries: 
fins  un màxim de 7,5 punts. 

c) El projecte incorpora metodologies de treball comunitari en la promoció de la 
convivència inclusiva, i té com a objectiu un bé que reverteix en tota la comunitat: 
fins a un màxim de 5 punts. 

d) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de l’Àrea: 
fins a un màxim de 15 punts. 

 

Àmbit: 3. Inclusió social 

a) El disseny del projecte es basa en les característiques de les persones 
destinatàries i/o inclou sistemes d’avaluació: fins a un màxim de 10 punts. 

En cada línia de subvenció es concreta en:  

- Detecció i prevenció de situacions de vulnerabilitat: el projecte identifica i 
defineix indicadors clau que permeten als diferents professionals la detecció 
precoç de situacions de vulnerabilitat social. 

- Inserció socio-laboral: la planificació dels itineraris personals d’inserció i 
dels programes de desenvolupament de competències estan basats en les 
necessitats d’inserció sociolaboral que presenten els diferents col·lectius 
d’intervenció. 
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b) El projecte promou les competències personals i empodera als destinataris/àries: 
fins a un màxim de 5 punts. 

c) El projecte incorpora metodologies de treball comunitari en la promoció de la 
convivència inclusiva, i té com a objectiu un bé que reverteix en tota la comunitat: 
fins a un màxim de 5 punts. 

d) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de l’Àrea: 
fins a un màxim de 15 punts. 

 

Àmbit: 4. Diversitat generacional: infància, adolescència i persones grans  

a) El projecte contempla i promou el bon tracte cap a les persones amb addiccions, 
les persones grans, els infants, adolescents i les seves famílies: fins a un màxim de 
8 punts. 

b) El projecte incorpora accions de sensibilització per afavorir la disminució de les 
situacions de risc identificant les persones destinatàries i els agents de suport per 
fer difusió de la campanya: fins a un màxim de 5 punts. 

c) El projecte preveu accions de foment de les relacions intergeneracionals: fins a 
un màxim de 7 punts. 

d) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de l’Àrea: 
fins a un màxim de 15 punts. 

 
Àmbit: 5. Persones amb discapacitat o amb trastorn mental 

a) En el seu plantejament metodològic el projecte descriu accions on la persona es 
considera la veritable protagonista i el subjecte actiu del seu propi procés: fins a un 
màxim de 7 punts. 
 
b) El projecte proposa i desenvolupa un abordatge integral, posa èmfasi en els 
aspectes psicosocials (l'assoliment d'una vida plena, el projecte vital i l'àmbit 
comunitari) i identifica i descriu mecanismes de participació ciutadana i social de les 
persones amb problemes de salut mental i/o discapacitat: fins a un màxim de 7 
punts 

 
c) El projecte identifica els factors psicosocials que estan relacionats amb l'estigma i 
la discriminació que pateixen les persones amb un problema de salut mental i 
persones amb discapacitat i en defineix accions de sensibilització: fins a un màxim 
de 6 punts. 

d) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de l’Àrea: 
fins a un màxim de 15 punts. 
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Àmbit: 6. Igualtat i diversitat sexual i de gènere 

a) Les accions del projecte preveuen la interacció de diferents eixos de desigualtat, 
la interseccionalitat i/o les situacions de major vulnerabilitat: fins a un màxim de 10 
punts. 

b) El projecte forma part d’un programa global que fomenta la sensibilització i 
prevenció en polítiques de gènere: fins a un màxim de 5 punts. 

c) El projecte promou les accions de transformació social i/o té capacitat 
multiplicadora: fins a un màxim de 5 punts. 

d) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de l’Àrea: 
fins a un màxim de 15 punts. 

 
Àmbit: 7. Acollida i ciutadania intercultural. Igualtat de tracte i no discriminació 

a) El projecte fomenta l'apoderament de les persones beneficiàries, l'adquisició 
d’eines per facilitar l’acollida i el coneixement de l’entorn, afavoreix la inclusió i la 
participació social, i/o acompanya en els processos per l’obtenció de drets civils i 
socials fins a l'accés a la ciutadania jurídica: fins a un màxim de 5 punts. 

b) El projecte ofereix eines d’informació, assessorament i orientació a la ciutadania 
per afavorir la convivència en la diversitat, i/o eines d'atenció a les víctimes de 
discriminacions (reparació dels danys, denúncia, acompanyament psicològic i 
emocional...), així com seguiment de les accions restauratives: fins a un màxim de 5 
punts. 

c) Les accions afavoreixen el treball socioeducatiu, la sensibilització i el 
reconeixement de la diversitat, la igualtat de tracte i no discriminació i la garantia 
dels drets humans, des d'una aproximació interseccional: fins a un màxim de 10 
punts. 

d) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de l’Àrea: 
fins a un màxim de 15 punts. 

 

Àmbit: 8. Convivència i dret a la ciutat 

a) El projecte preveu accions de convivència inclusiva que donen valor al bé comú, 
la solidaritat, el suport mutu i l’empoderament veïnal en els espais de proximitat: fins 
a un màxim de 5 punts. 

b) El projecte s'engloba en intervencions en l'àmbit de la convivència i el civisme 
(plans de civisme, accions de ciutat...), incorpora intervencions comunitàries i inclou 
accions de sensibilització, formació i seguiment de resultats: fins a un màxim de 5 
punts.  
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c) Les accions fomenten les relacions socials, el vincle i la convivència, des del 
respecte a la diversitat i als drets humans i la cultura del diàleg i la pau: fins a un 
màxim de 10 punts. 

d) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de l’Àrea: 
fins a un màxim de 15 punts. 

 
12. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 

pressupostària   

 

El pressupost que es destinarà l’any 2021 per a la concessió de les subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de 2.390.645,00.-€ a càrrec del 
pressupost de l’any 2021 de la Diputació de Barcelona, dels quals: 

 

 la quantitat per al programa A. Cures en la comunitat serà de 600.645,00.-€ 
que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901 

 

 la quantitat per al programa B. Drets bàsics, cicle de vida i discapacitat serà 
de 1.300.000,00.-€ que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60000/23100/48901 

 

 la quantitat per al programa C. Igualtat de gènere, interculturalitat i 
convivència serà de 490.000,00.-€ que anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60000/23110/48900 

 

En cas que la demanda en el programa A. Cures en la comunitat sigui inferior a la 
prevista, l’import sobrant es redistribuirà entre tots els projectes estimats del 
programa B. Drets bàsics, cicle de vida i discapacitat, seguint el mateix 
procediment de concessió inicial previst en aquesta convocatòria. 
 
 
13. Import individualitzat de les subvencions 

L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en relació 
als punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la Base 11. 

A tots aquells projectes que obtinguin 65 o més punts, se’ls atorgarà un import per a 
cada punt obtingut. L’import assignat a la puntuació no serà uniforme per a totes les 
puntuacions de la 65 a la 100, sinó que s’anirà incrementant per trams, dotant d’un 
major valor econòmic els punts dels projectes amb més puntuació.  

L’import/punt assignat a cada tram es determinarà en funció del nombre total de 
projectes per programa que hagin superat aquesta puntuació, i fins a esgotar les 
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consignacions pressupostàries per a cada programa fixades en la base anterior. Això 
es farà per garantir que tots el projectes valorats amb 65 o més punts obtinguin 
subvenció.  

A tal efecte, s’establiran els següents 6 trams de puntuació: 

 
Tram 1: de 65 a 67 punts 
Tram 2: de 68 a 69 punts 
Tram 3: de 70 a 74 punts 
Tram 4: de 75 a 79 punts 
Tram 5: de 80 a 84 punts 
Tram 6: de 85 o més punts 

D’aquesta manera, l’import/punt assignat a la puntuació obtinguda determinarà l’import 
individualitzat de la subvenció que s’atorgarà a cada projecte que, en qualsevol cas, no 
podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà excedir del 50% del cost total del 
projecte o activitat subvencionada. 

14. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions previstes en les presents bases serà el Gerent de Serveis de Benestar 
Social. 

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents 
persones: 
 

1. La Presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar qui 
presidirà la comissió. 

2. La Diputada delegada de Polítiques d’Igualtat, o persona en qui delegui. 

3. La Coordinadora de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, o 
persona en qui delegui. 

4. El Gerent de Serveis de Benestar Social, o persona en qui delegui. 

5. La Gerenta de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui 

6. Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 

7. El cap de l’Oficina de Suport Intern de la Gerència de Serveis de Benestar 
Social, qui actuarà també com a secretari i elaborarà les actes. 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions 
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
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L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst. 

15. Termini de resolució i de notificació i règim de recursos 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades 
dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu. 

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des del dia següent a la data de tancament del període de presentació de 
sol·licituds. 

La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en 
tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La 
publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de 
publicar en el Tauler d’anuncis electrònic. 

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva 
publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la seva publicació. 

16. Acceptació de la subvenció 

La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per l’entitat beneficiaria pel transcurs 
d’un mes a partir del dia següent a la publicació en el BOPB de la resolució de 
concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. 

17. Modificació de la resolució 

Amb posterioritat a l’acord de concessió, no es podran modificar l’import, l’objecte, el 
termini d’execució i altres obligacions substancials, que hagin motivat la concessió de 
la subvenció. 

En cap cas, es consideraran modificacions aquelles variacions en l’execució del 
projecte que no suposin un canvi substancial en l’objecte principal subvencionat i que 
no alterin la valoració obtinguda durant el procediment d’instrucció de la convocatòria, i 
que no impliquin necessitat de pròrroga d’execució o de justificació. En cas que es 



 
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 

Gerència de Serveis de Benestar Social 

Gerència d’Igualtat i Ciutadania 

 
 

22 
 

produeixin variacions en l’execució del projecte, caldrà justificar-les a la memòria 
d’activitats, en el moment de justificar la subvenció. 

Tampoc s’entendran com a modificacions les desviacions pressupostàries. En cas que 
es produeixi una desviació entre el pressupost previst per a l’activitat subvencionada i 
el realment executat, caldrà justificar aquest aspecte a la memòria d’activitats, en el 
moment de justificar la subvenció. Les particularitats del pagament en el cas d’aquests 
ajuts que hagin sofert desviacions pressupostàries s’especifiquen en la Base 22 
d’aquesta convocatòria. 

18. Compatibilitat amb d’altres subvencions 

Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per 
altres administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat. Tanmateix, no 
seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per 
al mateix projecte. 

L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el 
cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 

Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

19. Obligacions de les entitats beneficiàries 

Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

a] Les entitats perceptores de subvencions concedides per la Diputació de 
Barcelona, s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb 
els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la 
seva justificació d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
b] Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de proporcionar totes les 

dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea de Cohesió 
Social, Ciutadania i Benestar. 

 
c] Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
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d] Les entitats beneficiàries d’una subvenció estan obligades a sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General 
de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida 
en l’exercici de les referides actuacions i en relació a la subvenció concedida. 

 
e] El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

 
f] Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions de les subvencions 
d’aquesta convocatòria. 

 
g] Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència 
recollits a l’article 6.2 OGS 

 
h] Evitar, en tots els materials, imatges i documentació, que s’elaborin qualsevol 

tractament discriminatori per raó de gènere o identitat sexual, origen ètnic o racial, 
edat, creença o religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social, i en 
particular fer-hi un ús del llenguatge no sexista ni androcèntric. Així mateix 
fomentaran els valors d’igualtat, la pluralitat de rols i la corresponsabilitat entre els 
homes i les dones. 

 
i] Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de designar un/a 

interlocutor/a i col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. 
Aquest seguiment serà dirigit i supervisat per personal de l'Àrea de Cohesió 
Social, Ciutadania i Benestar. 

 
20. Despeses subvencionables 

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de 
manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn 
en el termini establert en aquestes bases. L’activitat que origina la despesa ha de ser 
necessària per a l’execució del projecte subvencionat i ha de quedar reflectida en la 
Memòria d’activitats que l’acompanya. 

En aquest sentit, els sous i salaris del personal tècnic implicat directament en el 
projecte o l’activitat subvencionada podran considerar-se despeses subvencionables i 
caldrà especificar-ne la seva dedicació al formulari utilitzat per fer-ne la justificació. 
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Pel que fa a despeses indirectes (sous i salaris del personal administratiu o directiu, 
lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.) no podran superar el 10% de 
l’import de les despeses directes que s’imputin a la subvenció atorgada. 

En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 

1. Dietes i manutenció. 

2. Adquisició de béns materials i equipaments inventariables. 

3. L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 

 

21. Subcontractació 

No està permesa la subcontractació de l’execució del projecte/activitat subvencionada.  

22. Forma de pagament 

El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 

Excepcionalment, i atesa la finalitat de la present convocatòria i del context econòmic 
actua amb dificultats de finançament en general, i en particular per a les entitats. Així 
com la necessitat d’aquestes de disposar de crèdit per desenvolupar el seus projectes, 
en cas de sol·licitar-ho i motivar-ho degudament, es podrà avançar un pagament per 
bestreta del 70% de la subvenció concedida. El 30% restant es pagarà al justificar el 
100% de l’activitat. 

Aquesta motivació consistirà en la presentació d’un informe justificatiu de la necessitat 
de bestreta i el balanç del darrer exercici tancat o el balanç de l’any anterior, per tal de 
verificar la necessitat de finançament i l’existència de manca de liquiditat de tresoreria. 

La manca de justificació en la sol·licitud de la bestreta suposarà de manera automàtica 
que aquesta no serà atorgada. Aquesta omissió no serà objecte de requeriment 
d’esmena en els termes de la Base 9. 

En el cas que no s’opti pel pagament anticipat o bestreta, el pagament es realitzarà 
d’un sol cop a la justificació del 100% de l’activitat. 

En tot cas, i atenent a la base 13 d’aquesta convocatòria, mai s’efectuaran pagaments 
superiors al 50% del cost de l’activitat justificada. Si aquest 50% resulta un import 
inferior a l’atorgat, s’entendrà que el beneficiari renuncia automàticament a la 
diferència per desviació. 
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23. Termini i forma de justificació 
 

1) El termini de justificació de les subvencions s’iniciarà el 10 de gener de 2022 i 
finalitzarà el 3 de març de 2022. 

2) S’estableix un període de justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2021, 
per aquells supòsits en què el projecte/activitat, objecte de la subvenció, estigui 
totalment executat abans de la finalització del període d’execució (31 de desembre 
de 2021). 

3) En cap cas s’admetran justificacions parcials del projecte/activitat. 
4) Els formularis de justificació de les despeses efectuades, s’hauran de presentar a 

través del tràmit corresponent de la seu electrònica, per l’entitat beneficiària 
adjuntant els models normalitzats que es troben als llocs web que s’indiquen a la 
Base 8 i revestirà la forma de: 

Per a subvencions d’import superior a 20.000 € 

Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà: 
 

a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 
en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats 
obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst. 

b] Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el 
contingut mínim de l’article 74.5 RLGS. 

c] Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò 
previst a l’article 74.2 RLGS. 
 

Les despeses íntegres que es puguin derivar de l’auditoria seran considerades 
despeses subvencionables. 

 

Per a subvencions d’import igual o inferior a 20.000 € 

Compte justificatiu simplificat de la totalitat de la subvenció, que contindrà: 

a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 
en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats 
obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst. 

b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert 
en l’article 75.2 del RLGS. 
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5) En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats 
obtinguts”, caldrà relacionar: 

- Nombre de persones i/o famílies beneficiàries (directes), desagregades per sexe.  
- Nombre i detall de municipis beneficiaris del projecte. 
- Altra informació quantitativa d’impacte 

6) En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els 
següents aspectes: 

a] S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha 
estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de 
Barcelona, amb fons propis de l’entitat beneficiària o amb càrrec a subvencions 
rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat. 

b] Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres 
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es 
refereixen.  

c] Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a 
una activitat realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i 
hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de 
justificació. 

7) En el cas de subvencions per import superior a 3.000 € i igual o inferior als 20.000 
€, es requerirà a l’entitat beneficiària una mostra dels justificants de les despeses 
relacionades en la memòria econòmica que han de representar com a mínim el 
50% de l’import de la subvenció concedida. Si aquests justificants no conformen 
almenys el 5% del tots els justificants del cost de l’activitat, es demanaran 
justificants addicionals fins a arribar a aquest percentatge. 

 
8) Per a les subvencions d’import fins a 3.000,00.-€, es requerirà a l’entitat 

beneficiària que presenti, com a mínim, el justificant de la despesa d’import més 
elevat imputada a la subvenció concedida. 

 
 
24. Deficiències en la justificació 

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les 
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a 
comptar de l’endemà  que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es 
procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb 
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la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament. 

2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa 
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per 
tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a 
comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es 
procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en 
cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

25. Mesures de garantia 

Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del 
pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de 
les seves beneficiaris/àries. 

26. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de 
publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Així mateix la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’acte de 
concessió substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de 
l’article 45 de la LPAC, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de 
l’aprovació i també s’ha de publicar en el Tauler d’anuncis electrònic. 
 
27. Mesures de difusió del finançament públic 

Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució de l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada per 
l’esmentat projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres 
elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes 
informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte 
resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva web:  https://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-
corporativa  

28. Causes de reintegrament  

1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà 
obligat/da a reintegrar l’excés.  
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2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar, l’entitat que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin 
impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de 
l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis 
establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de 
control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS. 

29. Obligats al reintegrament   

1. Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus 
membres. 

2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de 
l’entitat que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que 
fessin possible l’incompliment o consentissin el de qui d’ells depengui. També 
seran responsables aquells que foren administradors de les persones jurídiques 
beneficiàries dins del termini d’execució i justificació de la subvenció atorgada 
encara que hagin cessat en les seves activitats en el moment d’iniciar-se el 
procediment de reintegrament de la subvenció. 

30. Infraccions i sancions 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la 
LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona. 
 
31. Règim jurídic supletori 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 
21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del 
Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, del règim jurídic del sector públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés 
legislació concordant. 

32. Tractament de dades de caràcter personal 

D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de 
dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la 
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Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la 
sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i 
justificació de la concessió de la subvenció, amb codi de convocatòria 
202120205120012303 de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Gerències 
de Serveis de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania, de la Diputació de Barcelona, 
basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la 
responsable, i seran conservades de forma permanent amb finalitats de gestió 
documental i d’arxiu.  

Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió.  

Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 

Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació 
davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-
de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre 
general, Rbla, Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant 
còpia del document que l’identifiqui. 
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