
Procediment per la 
concessió de subvencions
Projectes socials juny 2020



Beneficiaris

▪ Persones jurídiques, entitats i associacions, legalment constituïdes i inscrites 
en el registre corresponent  (no afectades per cap de les prohibicions de contractar 
contingudes a la LGS) 

▪ Que realitzin projectes o activitats a la comarca del Berguedà

▪ Projectes executats durant el 2020 i fins a 31 de juny 2021.



Àmbits

▪ Cultural

▪ Esportiu

▪ Social

Finalitat

•Inclusió social, lluita contra la 

pobresa,  i l’exclusió

•Compensació de dèficits de 

suport social i situacions de 

vulnerabilitat

•La promoció d’actituds i 

capacitats de les persones i 

col·lectius

•La promoció de les polítiques 

d’igualtat, prevenció i eradicació 

de la violència de gènere

•La convivència i el respecte a la 

diversitat i als drets fonamentals

•Afavorir l’autonomia i donar 

suport  a persones amb 

discapacitat i/o trastorns mentals 

o malalties cròniques

•Emancipació i associacionisme 

de la gent jove

•Qualsevol altre projecte que 

busqui la capacitació de 

l’autonomia de la població en risc 

d’exclusió social.



Requisits i incompatibilitats

▪ Són compatibles amb altres subvencions que els sol·licitants hagin pogut 
demanar per a la mateixa finalitat, sempre que no superin el 100% del cost 

▪ L’atorgament compromet al beneficiari a comunicar al Consell l’obtenció d’altres 
subvencions públiques o privades ja atorgades o atorgades amb posterioritat. 

▪ Cada entitat podrà presentar un màxim d’un projecte. 



Quantia

▪ L’import màxim de la subvenció podrà arribar al 100% del pressupost de 
l’activitat

▪ L’import màxim: 6.000€ 

▪ No s’acceptaran projectes per un valor de menys de 600€. 

▪ Caldrà executar i justificar com a mínim l’import atorgat. 



Despeses subvencionables

SI

▪ Les que de manera inequívoca 
responguin a la naturalesa de 
l’activitat objecte de la subvenció, es 
facin en l’àmbit de la comarca del 
Berguedà i dins de l’any 2019

▪ L’IVA 

▪ Les despeses de personal. 

NO

▪ Sortides, viatges o intercanvis no 
vinculats directament a l’activitat o 
projecte presentat.

▪ Àpats, dietes i despeses de 
manutenció no vinculats directament a 
l’activitat.

▪ Adquisició de béns inventariables, 
immobles o mobles.



Sol·licituds i documentació

▪ Presentar al registre general del Consell Comarcal del Berguedà via telemàtica a :
www.bergueda.cat

▪ En el model normalitzat (a disposició a la web del Consell) amb la següent informació: 
https://www.bergueda.cat/wp-content/uploads/2020/06/Formulari-solicitud-SOCIAL.pdf

▪ En el cas que els documents ja es trobin en poder del Consell Comarcal del Berguedà, en aplicació 
del que preveu l’article 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona 
sol·licitant segons la qual no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, 
fent constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. 

http://www.bergueda.cat/
formulari sol licitud beques cultura 2018.pdf
https://www.bergueda.cat/wp-content/uploads/2020/06/Formulari-solicitud-SOCIAL.pdf


Procediment de concessió pels projectes
socials

▪ Bases aprovades per ple, del dia 29 de gener 2020, publicades BOPB 
5 de març 2020.

▪ La convocatòria aprovada pel ple el 27 de maig  i  publicades al  
BOPB 19 de juny 2020 

▪ A partir de la publicació del BOPB  30 dies naturals per presentar fins  
20 de juliol 2020.

▪ Òrgan instructor: Àrea Inclusió Social

▪ Comissió de valoració formada per tècnics/es del Consell Comarcal 
(àrea atenció a les persones)



Procediment de concessió pels projectes
socials

• Avaluació
sol·licituds
segons criteris
de valoració*

Comissió
tècnica de 
valoració

• Proposta
provisional

Comissió
tècnica de 
valoració • Aprovació

proposta
definitiva

Consell de 
presidència

• Notificació

• Publicitat

Consell
Presidència • Justificació*

Entitats



Criteris de valoració dels
projectes socials
Subvencions 2020



Objectius

Que compleixi un o més dels següents:

•Inclusió social, lluita contra la pobresa,  i 

l’exclusió

•Compensació de dèficits de suport social i 

situacions de vulnerabilitat

•La promoció d’actituds i capacitats de les 

persones i col·lectius

•La promoció de les polítiques d’igualtat, 

prevenció i eradicació de la violència de gènere

•La convivència i el respecte a la diversitat i als 

drets fonamentals

•Afavorir l’autonomia i donar suport  a persones 

amb discapacitat i/o trastorns mentals o 

malalties cròniques

•Emancipació i associacionisme de la gent jove

•Qualsevol altre projecte que busqui la 

capacitació de l’autonomia de la població en risc 

d’exclusió social.



Criteris de valoració

▪ Identificació de la necessitat i impacte social del projecte (10 
punts)

▪ Formulació, concreció i coherència dels objectius i les activitats 
(10 punts) 

▪ Definició del pla de treball incloent, equip de treball i funcions, 
calendaritzat i coherent amb els objectius i activitats plantejades  
(8 punts)

▪ Formulació i concreció dels sistemes d’avaluació i comunicació 
de l’activitat ( 8 punts)



Criteris (II)

▪ Capacitat de l’entitat per desenvolupar el projecte: experiències 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 (10 punts)

▪ Impacte territorial en els beneficiaris o beneficiàries del projecte (5 
punts)

▪ Incorporació de la perspectiva de gènere tant en els objectius com en 
les activitats, la metodologia i els indicadors de seguiment i avaluació (5 
punts)

▪ Caràcter innovador de l’activitat a la comarca i singularitat del projecte. 
(10 punts)



Criteris (III)

▪ Arrelament i implicació amb els actors del territori, incloent la 
possibilitat de treballar el projecte amb els altres entitats i serveis de la 
comarca  (5 punts)

▪ El projecte  desenvolupa actuacions  de transformació social, que 
incloguin les persones destinatàries del projecte com a agents actius 
del canvi. (12 punts)

▪ El projecte desenvolupa actuacions que responguin a una necessitat 
social de les persones de la comarca amb  una visió integral i des del 
treball comunitari. (12 punts)

▪ El projecte desenvolupa actuacions complementàries als objectius de 
l’Àrea d’atenció a les persones del Consell Comarcal del Berguedà
(5 punts)



▪ Cal tenir un mínim de 50 punts 

▪ Els projectes seran subvencionats proporcionalment a la seva puntuació. 

▪ És important que en la redacció del projecte tingueu en compte que puntua per 
reforçar-ne l’explicació.



Justificació
Subvencions 2020



Justificació

Segons models normalitzats (més endavant, disponibles a la web) de:

▪ Memòria amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

▪ Relació de les despeses i inversions. 

▪ Relació detallada d’altres ingressos o subvencions. 

▪ Originals o còpia compulsada de les factures. 

▪ Justificació de fer constar l’anagrama del Consell Comarcal en el material que de 
difusió. 



Gràcies
www.bergueda.cat
rgenoves@ccbergueda.cat 938213553  ext 330

http://www.bergueda.cat/

