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BASES REGULADORES DEL PROGRAMA DE CANGURATGE A DOMICILI 

DEL BERGUEDÀ 2023 

 

1. Motivació 

L’actual situació socioeconòmica agreujada per la pandèmia, posa de manifest la necessitat 

de donar resposta a les dificultats amb les que es troben les famílies per conciliar, no podem 

oblidar que l’ocupació de les dones es centra majoritàriament en les branques de l’activitat 

de sanitat, i atenció a les persones, serveis d’alimentació,  aquests han estat i segueixen sent 

serveis essencials durant aquest període actual, la necessitat i la demanda en aquest sector 

actualment seguirà demandant a persones i la manca de conciliació no pot deixar fora a 

dones que vulguin entrar en el mercat laboral. 

La conciliació de la vida laboral remunerada amb la familiar i de la llar continua sent un 

privilegi per a la nostra societat i una tasca associada a les dones a Catalunya. La manca de 

recursos de conciliació i el repartiment desigual de les feines de la llar i familiars, té efectes 

directes sobre la quantitat i qualitat de la participació de les dones al mercat remunerat, per 

tant, és important prendre mesures per combatre aquestes discriminacions.  

La necessitat de cura familiar recau sovint sobre la dona que es veu agreujada encara més 

en el cas de les famílies que el fill/a presenta unes necessitats específiques, sobretot en 

situacions en que els fills i filles tenen diversitat funcional. També es tenen presents les 

dificultats de conciliació de les famílies monoparentals, les famílies nombroses o les dones 

víctimes de violència masclista. El projecte també vol donar resposta a les famílies que 

estan ocupades i no tenen xarxa familiar i/o social de suport per conciliar. 

Per aquests motius pensem en donar resposta a aquestes necessitats amb un projecte que 

beneficiï a les situacions econòmiques de les dones, i les ajudi a poder seguir o a entrar en 

el mercat laboral, però que també posi al centre la necessitat de gaudir de temps personal.  

 

2. Objecte 

L’objecte d’aquesta convocatòria és, per tant, la regulació d’hores de canguratge en el Marc 

del Programa de curs. El nou programa de Canguratge a domicili d’àmbit comarcal ha de 

permetre posar a l’abast de les famílies un recurs de conciliació per a la vida família, 

personal i laboral.  

Es tracta d’un programa finançat a través de la Resolució IFE/4212/2022, de 30 de 

desembre, pel qual s’aprova la transferència destinada a finançar la prestació de serveis 

de cura per a nenes i nens dels 0 a 16 anys. Dels 102.285,38 € es destinen 14.500€ per 

l’execució del programa. Es tracta d’un pilotatge que té una durada prevista de 6 mesos, 

des de la publicació de les resolucions. 
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3. Finalitat i quantia d’hores de l’ajut 

3.1. El programa de canguratge és un recurs gratuït de cura a domicili als infants de 0 fins 

a 14 anys que es presta en diferents franges horàries i als diversos municipis d’una comarca. 

En el cas dels infants de 0 a 3 anys el Consell Comarcal del Berguedà es reserva el dret de 

fer una valoració específica dels casos prèvia a l’atorgament del programa amb la 

possibilitat de desestimar l’oferiment del programa  de canguratge. 

L’objectiu és oferir una atenció bàsica, ludicosocial i de cura, alhora que es facilita la 

conciliació de la vida, laboral, familiar i personal a les mares i pares dels infants i joves.   

3.2. Les famílies beneficiàries disposaran d’una borsa de 30 hores que podran gastar durant 

un període de 6 mesos. La modalitat del programa de canguratge segueix el model 80/20:  

El model 80/20 es basa en què la família beneficiària i el professional del servei acorden 

com es porten a terme el 80% de les hores. Per tant, establiran de forma fixa els dies i els 

horaris del programa (Ex: tots els dilluns i dimecres de 5 a 7 de la tarda). El 20% d’hores 

restants de la borsa es podran peticionar amb un mínim de 24 hores d’antelació de l’inici 

del servei. 

El servei de canguratge a domicili serà prestat per professionals d’atenció directa que seran 

els responsables de dur a terme activitats i tasques que estiguin vinculades al benestar del/ 

de la menor.  

 

3.3. Les accions que podran realitzar els professionals són les següents:  

- Suport durant els àpats. En cap cas, els àpats s’elaboraran des del servei de 

canguratge. 

- Dispensa de cures als menors que estiguin malalts en absència dels progenitors o 

tutors legals. En cap cas es donarà medicament sense el consentiment explícit i 

signat per part dels progenitors o tutors. 

- Higiene dels menors 

- Planificació i realització d’activitats durant el temps que es sol·licita el programa 

de canguratge: fer manualitats, jocs simbòlics, de taula... 

- Acompanyament del menor de casa a l’escola o de l’escola a casa, o a fer alguna 

altra activitat extraescolar sempre amb l’autorització del seu progenitor o tutor 

legal. 

 

3.4. El programa de canguratge es prestarà amb caràcter general, de dilluns a diumenge de 

7:00h a 21:00h. El temps mínim de prestació del programa és d’1 hora. 

 

 

4. Persones beneficiàries 

4.1. Famílies amb càrregues familiars d’infants menors d’edat d’entre 0 a 14 anys, amb 

manca de recursos de conciliació familiar i amb necessitat per disposar de temps personal 

i de respir.   

Les famílies que es prioritza per aquest projecte són les següents:  

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/gs/subv_030/inici.html#persones_beneficiaries
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- Persones ocupades o en cerca activa de feina.  

- Famílies monoparentals amb càrregues familiars d’infants menors d’edat fins a 14 

anys. 

- Famílies nombroses  

- Famílies amb fills i filles amb diversitat funcional i/o  un grau de dependència, o 

que requereixen d’una especial atenció. 

- Dones en situació de violències masclistes  

- Famílies amb pocs recursos econòmics  

 

5. Requisits d’accés 

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que 

hagin de realitzar o hagin realitzat l'activitat que fomenta 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, i reuneixin les següents condicions: 

a. Està empadronat a un municipi de la comarca del Berguedà en el moment de la 

sol·licitud. 

b. Ser el/la progenitor/s o tutor/a legal d’un menor de 0 a 14 anys. 

 

6. Presentació de les sol·licituds 

6.1. Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats en l’apartat anterior, 

hauran de presentar la sol·licitud signada, d’acord amb el model que hi ha disponible a la 

web del Consell Comarcal del Berguedà i adjuntant la documentació que s’indica en el 

següent apartat. La sol·licitud inclourà una declaració responsable i autorització a 

l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades.  

6.2. Les sol·licituds es podran presentar electrònicament a través de Tràmits de la web del 

Consell Comarcal del Berguedà. 

       https://www.bergueda.cat/oac/tramits-oac/  

6.3. Sempre que es vulgui realitzar de forma presencial la presentació de la sol·licitud es 

podrà  fer a les oficines del Consell Comarcal del Berguedà (Carrer Barcelona, 49, 3r. 

Berga). 

 

7. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud 

7.1. Juntament amb la sol·licitud de subvenció (model normalitzat) s’ha de presentar 

la documentació següent de forma obligatòria: 

a) Documents d’identitat de la persona sol·licitant i la unitat de familiar (DNI, NIE, 

passaport o document equivalent, que permeti acreditar nacionalitat i residència). 

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/gs/subv_030/inici.html#sol_licituds
https://www.bergueda.cat/oac/tramits-oac/
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/gs/subv_030/inici.html#documentacio_que_cal_presentar_amb_la_sol_licitud
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b) Volant d’empadronament col·lectiu.  

c) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascuna de les persones 

que integren la unitat familiar en edat laboral. Els ingressos han d'acreditar- se de 

la següent manera: 

o Nòmines o certifica equivalent de l’últim trimestre de l’any 2022. 

o En el cas dels treballadors/es autònoms/es: acreditació dels ingressos de 

l’últim trimestre de l’any 2022. 

o Certificat que acrediti la condició de persona beneficiària de prestacions 

(atur, renda garantida de ciutadania, ingrés mínim vital, pensionista...) 

o En el cas que es treballi de forma irregular en economia submergida, s’haurà 

de signar la declaració d’ingressos que hi ha adjunta en la part final del 

document. 

 

7.2. En els casos que s’escaigui (vegeu punt 9), també caldrà aportar la següent 

documentació per tal que sigui valorada: 

a) Resolució o certificació oficial de reconeixement del grau de discapacitat igual o 

superior al 33%.  

b) Resolució grau de dependència. 

c) Informe mèdic o altre document que acrediti malaltia greu del menor. 

d) Títol de família monoparental o documentació judicial que acrediti la situació de 

monoparentalitat. 

e) Títol de família nombrosa  

f) Acreditació de la condició de ser víctima de violències masclistes, mitjançant un 

dels documents següents:  

 Sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, 

que declari que la dona ha patit alguna de les formes d’aquesta violència 

 L’ordre de protecció vigent 

 L’informe del Ministeri Fiscal 

 L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada, 

en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de 

violències masclistes.  

 L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de les situacions 

de violència masclista. ( Serveis socials d’atenció primària, serveis 

d’intervenció especialitzada, unitats especialitzades dins les forces i cossos de 

seguretat) 

 Qualsevol document acreditatiu per disposició legal 
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g) Certificat de cursos oficials o formació ocupacional amb horari i duració del mateix. 

h) Justificant d’assistència a serveis que acreditin intervenció en el procés d’inserció. 

i) Declaració jurada dels horaris laborals en les situacions d’economia submergida. 

 

7.3 En la resta de situacions no previstes anteriorment s’haurà d’acreditar mitjançant 

qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada pel Consell Comarcal del 

Berguedà.  

 

8. Termini de presentació de sol·licituds 

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 15 dies a comptar des del dia següent a 

la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, a través de la 

Base de Dades Nacional de Subvencions. 

 

9. Criteris de valoració 

9.1. La subvenció serà atorgada segons els següents criteris i ponderació 

 

 Situació econòmica: Fins a 3 punts. 

 

L’índex de referència per a determinar la puntuació econòmica de les famílies és 

l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), establert per aquest període en 

569,12 € nets mensuals.  

 

Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquest projecte, són membres computables 

tots els adults de la unitat familiar que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa (persones 

que constin al volant de convivència).  

 

Per calcular la puntuació econòmica de la llar es computaran tots els ingressos de la unitat 

familiar dels últims 3 mesos i es farà la mitjana mensual.  

 

 Igual o menor a 1’5 vegades l’IRSC: 3 punts  

 Entre 1’5 i 2 vegades l’IRSC: 2 punts 

 Més de 2 vegades l’IRSC: 1 punt 

 

 Situació salut: 2 punts. 

Els dos punts s’assoliran si algun dels menors de la unitat familiar acredita el grau de 

discapacitat igual o superior al 33%, el grau de dependència o tingui algun informe mèdic 

d’alguna malaltia sobrevinguda als darrers sis mesos. 

 

 

 Composició familiar: Fins a 4 punts. 

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/gs/subv_030/inici.html#termini_de_presentacio_de_sol_licituds
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/gs/subv_030/inici.html#criteris_de_valoracio
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 Famílies monoparentals (2 punts). 

 Famílies nombroses (2 punts). 

 

 

 Violències masclistes: 3 punts. 

Dones víctimes de violències masclistes. 

 

 

 Situació laboral: 3 punts.  

 

Les situacions laborals que es valoraran són les següents: 

o Ocupat/da, persona que tenen una activitat professional remunerada  

assalariada i /o autònoma.  

o Ocupat/da sense regularitzar. Qualsevol activitat econòmica que no és 

declarada. 

o En procés de formació i d’inserció. La persona ha de demostrar la 

participació en formacions per poder facilitar la incorporació al mercat 

laboral. 

 

9.2. La puntuació màxima serà de 15 punts, i es prioritzaran les persones amb més 

puntuació. 

9.3. En cas d’empat, es prioritzarà les sol·licitud amb una situació econòmica més 

desfavorable.  

 

10. Tribunal avaluador 

Els expedients seran revisats per part dels serveis bàsics i especialitzats de l’Àrea d’Afers 

Socials i Ciutadania del Consell Comarcal del Berguedà. 

 

11. Resolució i publicació 

El termini màxim per notificar i emetre resolució és d'1 mes comptat des de l'endemà 

de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut 

aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén 

desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) 

de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

Es valoraran totes les sol·licituds degudament presentades dins del termini de 

sol·licitud. Les adjudicacions seran segons puntuació de les sol·licituds fins a exhaurir 

partida pressupostària. En el cas de no exhaurir el total d’hores, es podran ampliar les 

hores de prestació del programa a les famílies beneficiàries.  

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/gs/subv_030/inici.html#resolucio_i_publicacio
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12. Termini i forma de justificació 

Les persones beneficiàries hauran de justificar les hores concedides a través del 

document de compromís d’ús, el qual hauran de signar un cop atorgades les hores. Es 

podrà modificar la resolució d’atorgament en cas que les circumstàncies d’atorgament 

de la persona beneficiària variïn. 

 

13. Compatibilitats amb altres subvencions 

Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 

per la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració, ens públic o privat, 

nacionals, de la Unió Europea o organismes internacionals. 

 

14. Protecció de dades 

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 

(RGPD), les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb els principis de 

seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades. 

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/gs/subv_030/inici.html#proteccio_de_dades

