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1. Antecedents 

 Convocatòria 2017 àmbit gestió CCAA per primer cop 

 Acord del Consejo Territorial de Servicios Sociales (26 juliol)  

 Assignació 2017 a Catalunya: 31,1M€. (Convocatòria de 

transició) – Mateix import que 2017 i 2016 – 

 Publicació Ordre de Bases de la Convocatòria IRPF 18 (27 

agost) 
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2. Principals novetats 

 Nova distribució de línies i noves prioritats  

 Finançament despeses coordinació federacions i altres agrupacions: 5% 

atorgat a entitats executants) (mínim 5 entitats executant) 

 La continuïtat del projecte i del col·lectiu atès deixa de ser un criteri excloent  

 Justificació per compte d’auditor optativa per a accions inferiors a 60.000€ 

 Subvencions per a projectes d’inversió en obres com a programa independent. 

(L’equipament necessari es pot demanar a cada programa d’activitat o d’obra) 
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3. Prioritats 

Via Criteris de valoració de projectes: 

 Necessitats derivades de l’arribada massiva d’infants i joves sense 
referents familiars (primera acollida, adaptació, inserció, formació, 
acompanyament, etc.) 

 Atenció i acompanyament a les persones sense sostre i sense llar. 

 Atenció a la pobresa infantil i familiar 

 

Via Criteri de valoració  d’entitats: 

 Confederacions, federacions i altres agrupacions, tenint en compte la 
implantació territorial 
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4. Programes convocats. Projectes d’activitats 

 A Foment per la igualtat entre 
dones i homes, garanties de 
drets i no-discriminació. 

 B Protecció Social 

 C Infància i Adolescència 

 D Famílies 

 E Voluntariat  

Convocatòria subvencions àmbit social amb càrrec a l’assignació de l’IRPF 

 F Persones migrants. 

 G Joventut 

 H Poble gitano 

 I Gestió i coordinació 
d’entitats de segon i tercer 
nivell  
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4. Programes convocats. Projectes d’activitats  

 A Foment per la igualtat entre dones i homes, garanties de drets i no-discriminació 
 

 A.1 Accions dirigides a promoure la salut integral de les dones. 
 A.2 Accions de suport al manteniment de serveis d’atenció a persones amb 

VIH o la sida 
 A.3 Accions per a la inserció sociolaboral de les dones. 
 A.4 Accions d’inserció sociolaboral per a persones amb infecció del VIH o la 

sida. 
 A.5 Accions destinades a reforçar l’atenció i orientació a víctimes de 

discriminació, odi i intolerància. 
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4. Programes convocats. Projectes d’activitats 

 B Protecció Social 
 

 B.1 Accions d’urgència 
 B.2 Accions de suport i descans per a familiars cuidadors de persones amb discapacitat. 
 B.3 Accions d’atenció social dirigida a persones recluses, exrecluses i sotmeses a 

mesures alternatives. 
 B.4 Accions d’atenció integral a les persones grans a través de serveis que facilitin la seva 

permanència en el domicili i en el seu entorn socials i familiar, així com els dirigits al 
suport de les seves famílies i cuidadors. 

 B.5 Accions de suport al manteniment de xarxes de serveis d’atenció social a persones 
amb addiccions. 

 B.6 Accions d’atenció i intervenció social destinats a persones sense llar i sense sostre. 
 B.7 Accions d’atenció integral dirigits a la promoció de l’autonomia personal de les 

persones amb discapacitat 
 B.8 Accions dirigides a afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat. 
 B.9 Accions per a la inserció sociolaboral de persones recluses, exrecluses i sotmeses a 

mesures alternatives 
 B.10 Accions d’accés a l’ocupació per a persones en situació o en risc d’exclusió. 
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4. Programes convocats. Projectes d’activitats 

 C Infància i Adolescència 
 

 C.1 Accions de promoció de l’educació, sanitat i qualitat de vida infantil 
i protecció dels drets de la infància. 

 C.2 Accions d’acollida, acompanyament, atenció integral educativa i 
social per als infants i joves sense referents familiars en situació de 
dificultat social. 

 C.3 Accions de foment de l’atenció a menors amb necessitats 
educatives i socials que promocionin la seva integració en un medi 
familiar, mitjançant l’adopció i l’acolliment. 

 C.4 Accions per la prevenció i atenció educativa i social davant de la 
violència cap a la infància. 

 C.5 Accions d’inserció laboral de joves en situació de dificultat social 
que hagin estat sota una mesura de protecció. 
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4. Programes convocats. Projectes d’activitats 

 D Famílies 
 

 D.1 Accions d’intervenció per a famílies amb necessitats especials 
d’atenció integral social 

 D.2 Accions de promoció de relacions familiars saludables mitjançant la 
prevenció i gestió de la conflictivitat familiar. 

 D.3 Accions de suport a la criança saludable i positiva de fills i filles. 
 D.4 Accions per a la prevenció de delictes relacionats amb totes les 

formes de violència contra les dones, inclosa la protecció integral de 
les seves víctimes. 

 D.5 Accions d’inserció laboral per a famílies amb fills a càrrec que es 
troben en situació d’especial dificultat 
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4. Programes convocats. Projectes d’activitats 

 E Voluntariat 
 

 E.1 Accions de promoció, formació i gestió del voluntariat 
 

 
 F Persones migrants. 
 

 F.1 Accions per a la inserció sociolaboral de migrants. 
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4. Programes convocats. Projectes d’activitats 

 G Joventut 
 

 G.1 Accions d’atenció social dirigides a joves 
 G.2 Accions dirigides a promoure la inserció sociolaboral dels joves i 

aturats de llarga durada. 
 G.3 Accions que fomentin la cultura emprenedora, la creació 

d’empreses i l’autoocupació, especialment entre els joves. 
 G.4 Accions educatives per a la transmissió de valors solidaris entre els 

joves. 
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4. Programes convocats. Projectes d’activitats 

 H Poble gitano 
 

 H.1 Accions de promoció i educació per a la salut de la població gitana, 
amb especial incidència en les dones. 

 H.2 Accions d’inserció sociolaboral i educativa dirigides a la població 
gitana. 

 
 I –Gestió i coordinació d’entitats de segon i tercer nivell  
 

 I.1 Accions de gestió i coordinació d’activitats desenvolupades per 
diverses entitats executants 
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5. Programes convocats. Projectes d’inversió 

 J Obres  finançades CVIRPF’17 i no finalitzades  
 

 J.1 Accions d’inversió d’obres de reforma, reparació, adequació i 
millora de centres, pisos i unitats d’atenció per a persones no 
finalitzades i finançades en la convocatòria anterior. 

 
 K Obres no finançades IRPF’17 
 

 K.1 Àmbit protecció social. 
 K.2 Àmbit atenció a la infància 
 K3 Altres àmbits 

 
  

 

Convocatòria subvencions àmbit social amb càrrec a l’assignació de l’IRPF 



15 

6. Requisits d’entitats i Projectes 

Entitats beneficiàries:   

Entitats del Tercer Sector d’Acció Social amb seu o delegació i activitat a 

Catalunya 

Requisits principals: 

 Estar inscrita al registre corresponent 

 Finalitats institucionals adequades recollides com a tals en els seus 
estatuts 

 2 anys antiguitat 

 En cas de federacions, les entitats que desenvolupen l'acció han de 
complir els mateixos requisits 

 Altres requisits legals (habituals) 
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7. Criteris de valoració d’entitats 

Valoració de les entitats sol·licitants ( màxim de 138 punts) 

 

 Implantació (26 punts) (Prioritat federatives i 
agrupacions) 

 Antiguitat (6 punts) 

 Especialització (13 punts) 

 Estructura i capacitat (18 punts) 

 Qualitat en la gestió (8 punts) 

 Auditoria externa (8 punts) 

 Pressupost i finançament (23 punts) 

 Participació social i voluntariat (18 punts) 

 Adequació de recursos humans (18 punts) 
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8. Criteris de valoració de projectes 

Valoració de projectes ( màxim de 102 punts) 

 Avaluació necessitats socials (6 

punts) 

 Incidència en la lluita contra 

sensellarisme(10 punts) 

 Atenció a infants i joves migrants 

sense referents familiars (10 punts)  

 Incidència en la lluita contra la 

pobresa infantil i familiar (5 punts) 

 Atenció a persones en situació de 

dependència i les famílies (5punts) 

 Objectius (5 punts) 

 Contingut tècnic ( 11 punts) 

 Continuïtat de l’activitat (10 punts) 
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 Antiguitat activitat (10 punts) 

 Qualitat (3 punts) 

 Pressupost de l’activitat(5 punts) 

 Cofinançament (3punts)  

 Corresponsabilització (2 punts) 

 Àmbit territorial de l’activitat (4 

punts) 

 Voluntariat (5 punts) 

 Col·laboració amb altres 

Administracions Públiques (3 

punts) 

 Programes d'innovació (2 punts) 

 Experiència en la gestió de 

programes socials (3 punts) 
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9. Principals aspectes de gestió 

 Sol·licitud Telemàtica. Cal certificat electrònic 

IdCAT  immediat i gratuït. La sol·licitud l'ha de fer la persona representant de l'entitat, que 

signarà la sol·licitud 

 100% bestreta 

 L’acció subvencionada s’ha de dur a terme a Catalunya durant l’any 

següent a la sol·licitud 
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9. Principals aspectes de gestió 

    Sol·licitud telemàtica 

 Formulari de sol·licitud telemàtica. Cal certificat electrònic per al representant. 

 Cal anar afegint activitats sol·licitades. Per Més de 15 activitats, cal un altre formulari i escrit acumulant 

sol·licituds. 

 Documentació annexa: Annex entitat. (Annex A) i annexos activitat específics segons la línia.  

 Annex B: Projectes d’activitat (línies A fins a H) 

 Annex C: Projectes d’obres per Línies J i K 

 Annex D: Coordinació (Línia I) 

 Documentació complementària. Full d’aportació de documentació. Per a fitxers de gran capacitat, 

plataformes d'emmagatzematge (núvol) i un full (aportació de documentació) amb la ruta, per a 

cada fitxer. 

  Validar, signar i enviar sol·licitud i annexos 

IMPORTANT: Avís automàtic només afecta a línies J i K (inversions en obres) Aquest avís també 

apareixerà en l’acusament de rebuda de la sol·licitud. 
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9.Principals aspectes de gestió 

   Documentació obres finançades IRPF 17(línia J) 

 Un cop enviada la sol·licitud correctament, sortirà un  avís automàtic demanant documentació. 

 Cadascun dels enllaços de l’avís  admet un document.  Es pot trametre per l’enllaç de l’avís, o 

directament tot per  plataformes d'emmagatzematge (núvol) i un full (aportació de documentació) amb la 

ruta, per a cada activitat. 

 

Documentació addicional  a presentar línia J: 

 Memòria sobre les obres previstes a executar en l’anualitat objecte del finançament 

 Fotografies estat anterior i estat actual si s’han iniciat les obres 

 Plànol o croquis de l’establiment amb mides que especifiqui l’actuació 

 Permís d’obres: comunicació prèvia, assabentat o sol·licitud de llicència d’obres, segons correspongui 

 Projecte tècnic inicial i documentació complementària  

 Declaració del representant de l'entitat en la qual consti que el projecte no ha patit reformes ni revisions o 
variacions en el preu inicial.  

 Certificat del director facultatiu o bé del representant legal de l'entitat relatiu a l'execució de l'obra realitzada amb 
càrrec a la convocatòria anterior, concretant les anualitats objectes de finançament. 

 Memòria sobre l'execució de les obres i el grau de compliment dels objectius previstos en la data de publicació de 
la convocatòria IRPF 2017 
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9. Principals aspectes de gestió. 

Documentació obres no finançades (línia K) 

 

 Un cop enviada la sol·licitud correctament, sortirà un  avís automàtic demanant documentació. 

 Cadascun dels enllaços de l’avís  admet un document.  Es pot trametre per l’enllaç de l’avís, o 

directament tot per  plataformes d'emmagatzematge (núvol) i un full (aportació de documentació) amb la 

ruta, per a cada activitat. 

 

Documentació addicional a presentar línia K: 

 Projecte tècnic  

 Memòria sobre les obres previstes a executar en l’anualitat objecte del finançament 

 Fotografies estat anterior i estat actual si s’han iniciat les obres 

 Plànol o croquis de l’establiment amb mides que especifiqui l’actuació 

 Permís d’obres: comunicació prèvia, assabentat o sol·licitud de llicència d’obres, segons correspongui 
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10. Calendari previst 

Convocatòria subvencions àmbit social amb càrrec a l’assignació de l’IRPF 

Actuació  Data 

Publicació bases 
I convocatòria 

27 d’agost 
7 de setembre 

Termini de sol·licitud Des del 8 al 25 de 
setembre (inclòs) 

Atorgament provisional  
Atorgament definitiu 

Novembre 2018 
Gener 2019 

Pagament 100% bestretes Febrer 2019  

Desenvolupament projecte 2019 

Justificació despesa i indicadors 2020 (1r. trimestre)  
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11. Informació disponible al web 

 La informació esta disponible a la pàgina web del Departament 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/subvencionsentitats 

 

Convocatòria de subvencions en l'àmbit social amb càrrec a l'assignació de l'IRPF 

Les consultes es millor que s’adrecin mitjançant la bústia de contacte que 
apareix a la pàgina web, especificant: 

Tema: Ajuts i subvencions 

Subtema: Convocatòria de subvencions IRPF 

Rebran una resposta pel mateix canal. 
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Gràcies 

 http://treballiafersocials.gencat.cat 
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