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1. FINALITAT I ESTRUCTURA DE LA GUIA
Aquesta guia té com a finalitat donar una informació completa i útil a totes les entitats que
vulguin presentar projectes per a rebre finançament a través de la convocatòria de
subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat
agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19 d’acord amb el Decret llei 25/2020,
de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i
administratiu.

La informació que podreu trobar en aquesta guia és:
-

Informació sobre les línies de subvenció, quines són les accions subvencionables i
les seves especificitats i quines són les prioritats que es plantegen en cada cas.

-

Informació sobre la conjuntura i motivació de la convocatòria i el marc conceptual
de l’interculturalisme, com a referència per a la definició de tots els projectes que
es poden finançar amb aquesta convocatòria.

-

Informació sobre la tipologia de projectes a presentar, indicant la descripció de les
seves principals característiques, causes d’exclusió del projecte i ítems de
valoració detallats, així com els indicadors del projecte i els criteris de valoració
econòmica.

-

Informació sobre el seguiment dels projectes subvencionables en aquesta
convocatòria.

-

Informació sobre la normativa de voluntariat
subvencionables en aquesta convocatòria.

-

Informació sobre els formularis de presentació de sol·licitud.
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2. DESCRIPCIÓ DE LES LÍNIES DE LA CONVOCATÒRIA
Aquesta convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra
l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19,
s’estructura en 4 línies diferents dins les quals hem definit 12 accions subvencionables:
a) En l'àmbit del suport a la regularitat administrativa a través de l'accés al món laboral:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

A1 (COVID-19). Projectes d'assessorament jurídic especialitzat de suport als
processos d'arrelament social.
A2 (COVID-19). Projectes de suport tècnic a la preparació de projectes
d'autoocupació de persones en situació d'irregularitat administrativa.
A3 (COVID-19). Projectes de suport a la millora de l'ocupabilitat de persones
estrangeres en situació d'irregularitat administrativa mitjançant el cooperativisme.
A4 (COVID-19). Projectes de suport a la formació per a la millora de l'ocupabilitat
de persones estrangeres en situació d'irregularitat administrativa en el sector del
treball de cures i de la llar amb pràctiques en centres formatius.
A5 (COVID-19). Projectes de formació per a la millora de l’ocupabilitat de
persones estrangeres en risc de caure en la irregularitat sobrevinguda en el sector
del treball de les cures.

b) En l'àmbit educatiu:
vi.

vii.
viii.

B1 (COVID-19). Promoció de la xarxa de suport social a l'aprenentatge per als
infants i joves fills de famílies migrants en el context de dificultats que es deriva de
l'epidèmia COVID-19.
B2 (COVID-19). Promoció de la formació de familiars d'alumnes d'origen cultural
divers.
B3 (COVID-19). Formació en programació TIC per a alumnat de centres educatius
d'alta complexitat per a alumnat major de 14 anys i per als seus familiars adults.

c) En l'àmbit de l'acollida de persones migrants, refugiades o retornades:
ix.
x.
xi.

C1 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del Servei de Primera
Acollida en format presencial.
C2 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del Servei de Primera
Acollida en format no presencial.
C3 (COVID-19). Prestació del mòdul A.3 d'alfabetització en format no presencial.

d) En l'àmbit de la igualtat home-dona en l'àmbit del treball:
xii.

D1 (COVID-19). Plans d'igualtat home-dona en empreses o organitzacions.
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3. CONJUNTURA I MOTIVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA
La convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió
social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19 d’acord amb el
Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de
caràcter fiscal i administratiu, és una iniciativa de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que es desplega de
manera complementària a les altres convocatòries de subvencions ja existents (COSPE
2020 i IRPF 2020).
La crisi sanitària provocada per l’epidèmica de la COVID-19 ha portat al confinament de
la població durant 3 mesos que ha afectat profundament el sistema econòmica i social.
Aquesta afectació ha colpit especialment els sectors socials més desafavorits, amb
increment de l’atur i de la precarietat econòmica, i està provocant un increment de les
desigualtats socials.
Pel que respecte a les persones estrangeres o d’origen migrant, ens trobem amb tres
impactes principals: l’exclusió de les persones en situació irregular de la majoria de
polítiques socials (prestacions, ajuts, recerca de feina) que s’estan desplegant per a la
sortida de la crisi, l’augment de les desigualtats educatives que pateix l’alumnat fill de
famílies migrants i la limitació de l’accés a la formació d’acollida .
Pel que respecte a la desigualtat entre homes i dones en el treball, l’impacte de la crisi
recau majoritàriament en les dones, que estan experimentant un retrocés en les
condicions de treball.
Les accions incloses en aquesta convocatòria estan pensades de manera específica per
a respondre a aquests impactes i són complementàries a les accions subvencionades en
les convocatòries ordinàries (COSPE i IRPF).
En primer lloc, les accions en l'àmbit del suport a la regularitat administrativa a través de
l'accés al món laboral, s’adrecen directament a l’assessorament i acompanyament dels
processos de regularització, tant a través del suport jurídic com de la promoció de
l’emprenedoria i el cooperativisme, així com de la formació per a la millora de
l’ocupabilitat en sectors directament afectats per l’epidèmia (el treball de cures) o, de
manera genèrica, per a persones estrangeres en situació irregular. Aquestes accions es
distingeixen de les línies D8 i D10 de la COSPE en dos aspectes fonamentals: només es
podran atendre, de manera exclusiva, persones estrangeres en situació irregular i no
s’acceptaran projectes generalistes d’assessorament o inserció laboral.
En segon lloc, les accions en l’àmbit educatiu s’adrecen a dues necessitats específiques
derivades del confinament i del tancament presencial dels centres educatius durant
aquest període: la creació de xarxes de suport educatiu a l’alumnat i la formació de
familiars en l’acompanyament parental a l’educació dels seus fills. Durant el període de
9
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tancament presencial dels centres educatius, l’atenció educativa s’ha realitzat a distància,
amb l’ús de mitjans telemàtics. Aquest tipus d’atenció ha requerit de la disponibilitat
d’equips i de connexions adequades a la llar dels alumnes i, especialment, a la
disponibilitat dels familiars per a donar suport i acompanyar l’alumnat en la realització de
les activitats dissenyades des de l’escola. Desgraciadament, moltes famílies d’alumnat
d’origen migrant no han disposat dels mitjans tecnològics adequats i, en el cas que en
disposessin, no sempre els seus pares i mares han pogut exercir aquesta funció
d’acompanyament de manera adequada, ja sigui per la superposició d’altres
problemàtiques socials, ja sigui per la distància cultural i de coneixement del nostre
sistema educatiu. Per aquesta raó, es fa necessari una acció afirmativa de suport a
aquests alumnes, més enllà de les actuacions de reforç escolar previstes a la línia D5 de
la COSPE, amb la creació de xarxes de suport educatiu, que combinin l’acció d’entitats i
voluntariat a l’entorn dels centres educatius i que permetin treballar amb metodologia
presencial o a distància, en funció de les necessitats del moment. D’una altra banda, cal
també introduir accions específics de formació dels familiars per a millorar la seva
capacitat d’acompanyament educatiu als seus fills i filles.
En tercer lloc, en l'àmbit de l'acollida de persones migrants, refugiades o retornades,
l’aturada dels cursos de formació presencial del Servei de Primera Acollida, ja sigui
prestada directament pels ens locals, pel Consorci per a la Normalització Lingüística o el
Servei d’Ocupació de Catalunya, o a través d’altres accions formatives finançades per la
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, ha comportat que moltes persones
estrangeres s’hagin vist afectades per la impossibilitat d’acreditar una formació que se’ls
pot demanar a l’hora d’iniciar processos de regularització. Cal donar resposta a aquesta
problemàtica, tant des de la tramitació d’aquests processos de regularització com, també,
reactivant les ofertes formatives adaptades a la nova realitat. Per aquesta raó, s’han creat
per primera vegada unes línies de subvenció destinades a finançar mòduls formatius del
Servei de Primera Acollida, ja siguin en format presencial adaptat a les mesures de
prevenció del Covid19, ja siguin en format en línia, i també per a accions d’alfabetització
en format no-presencial. Per a facilitar la viabilitat dels projectes formatius, des de la
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania es posarà a disposició una plataforma
formativa digital i uns materials estàndard adaptats a cada tipus de mòdul formatiu, per tal
que els projectes formatius presentats puguin utilitzar-los, si no en disposen de materials
propis.
Finalment, en l'àmbit de la igualtat home-dona en l'àmbit del treball, s’ha creat també una
nova línia de subvenció a l’elaboració de plans d’igualtat per part d’aquelles empreses o
organitzacions que no en tenen l’obligació legal, per tenir menys de 150 treballadors o
treballadores. Aquesta línia és d’especial importància tenint en compte el teixit productiu
català, format majoritàriament per petites i mitjanes empreses i microempreses, la majoria
de les quals no es veuen afectades per l’obligació legal però que, de fet, acaben ocupant
a la gran majoria dels treballadors i treballadores del nostre país.
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4. MARC CONCEPTUAL DE L’INTERCULTURALISME
La diversitat de les societats europees és estructural i no és només un fenomen propi del
segle XXI. Al llarg de la seva història, les diferents societats europees s’han caracteritzat
per una notable diversitat interna, tant per factors religiosos i lingüístics com per factors
de classe social. A principi del segle XIX, per exemple, ni a França es parlava només el
francès, ni Alemanya compartia una única religió, i la societat britànica, a part de divisions
religioses i lingüístiques rellevants, afegia també la pràctica d’una segregació social
duríssima per raó de classe. Sobre aquesta base, el segle XX ha aportat un nou factor de
diversitat, de tipus cultural, amb l’arribada de noves poblacions provinents de tot el món.
Per aquesta raó, la concepció d’Europa com a espai culturalment homogeni ja fa temps
que ha quedat arraconada per una realitat que ha fet multiculturals les nostres societats.
Aquest procés de creixement de la diversitat dins les societats europees es va expandir
després de la Segona Guerra Mundial, amb els processos de descolonització dels antics
dominis britànics, francesos, belgues, holandesos, i més tard, portuguesos, que van
traslladar cap a les antigues metròpolis successives onades migratòries de persones
provinents del Carib, del Magrib, de l’Àfrica subsahariana, de l’Orient Mitjà, del
subcontinent hindú o del sud-est asiàtic. Més endavant, a partir dels anys 60 i 70, sobre
aquest base s’aniran superposant diferents onades migratòries –de motivació bàsicament
econòmica–, amb poblacions provinents tant del sud d’Europa com de fora del continent.
Aquests fluxos migratoris s’aniran modulant d’acord amb les tendències econòmiques; es
redueixen o s’inverteixen en temps de crisi i augmenten en els períodes de bonança.
Finalment, cal afegir uns altres fluxos provocats per conflictes armats, persecucions o per
situacions de manca de respecte als drets humans, que han dut cap a Europa diferents
onades de persones refugiades, moltes d’elles provinents de l’Orient Mitjà.
La gestió de la diversitat en les societats europees ha seguit diferents models
conceptuals. Alguns han prescindit, d’entrada, del respecte als drets humans, com és el
cas dels sistemes racistes. D’altres, han practicat la separació social per causa de classe
o origen cultural, com és el cas del segregacionisme. Si ens situem en el terreny del
respecte als drets humans, també podem trobar diferents aproximacions conceptuals a
aquesta qüestió com, per exemple, el multiculturalisme, l’assimilacionisme o, més
darrerament, l’interculturalisme.
El multiculturalisme es basa, de manera genèrica, en el dret a la diferència i comporta la
tolerància davant els costums de les diferents cultures o grups socials considerats
minoritaris, amb una concepció de la diversitat cultural com una riquesa que cal
preservar. L’aplicació d’aquestes polítiques pot conduir al desenvolupament separat dels
diferents grups socials i a l’expressió de les seves particularitats. Aquest enfocament,
nascut i àmpliament practicat en el món anglosaxó, especialment al Regne Unit, ha donat
lloc a un reforçament dels vincles interns de cada grup i ha acabat esdevenint una barrera
real al mestissatge.
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L’assimilacionisme parteix del tractament de cada persona com a individu, prescindint de
les seves circumstàncies concretes de pertinença a un grup cultural determinat. No
parteix, doncs, del dret a la diferència, sinó del dret a la igualtat. En el context europeu,
aquest enfocament ha tingut un ampli desenvolupament a França, que ha definit una
ciutadania basada en l’adhesió als principis republicans però que, de fet, ha assumit
implícitament una definició cultural purament francòfona i laïcista, deixant en una situació
de subordinació la resta d’identitats cultures presents en el país, tant les que ja hi eren fa
segles com les que s’han afegit en els darrers anys. Aquest model presenta un punt feble
quan, al costat d’aquest discurs d’igualtat conceptual, es mantenen de facto les
diferències econòmiques i socials entre la població autòctona i la provinent de la
immigració, fet que no ha afavorit la construcció d’una societat cohesionada i que ha
contribuït a reforçar les diferències culturals de cada grup i el sentiment de segregació
experimentat per les persones que pertanyen a grups culturals minoritaris.
L’interculturalisme comparteix amb el multiculturalisme el respecte a la diferència i
comparteix amb l’assimilacionisme la defensa del principi d’igualtat. Aquest enfocament té
com a objectiu el desenvolupament d’una cultura pública comuna basada en els valors de
la democràcia, la llibertat i els drets humans en un marc de respecte a la diversitat
cultural, per tant, sense establir discriminacions per aquesta causa. Aquest equilibri entre
els drets i els deures fonamentals compartits per tothom i la vinculació al propi grup
cultural esdevé el tret diferencial de l’interculturalisme. Des d’aquesta perspectiva, es
fonamenta l’acomodació mútua entre els diversos grups culturals que conviuen en la
mateixa societat a través d’un diàleg permanent i en pla d’igualtat. El progrés cap a la
igualtat d’oportunitats necessita el consens per construir una societat amb equitat, tenint
en compte les diferents diferències (de gènere, d’orientació sexual, funcionals, socials,
econòmiques, culturals, religioses i de creença).
Aquests diferents models de gestió de la diversitat estan profundament relacionats amb la
gestió que s’ha fet dels processos migratoris. A l’Europa de la segona meitat del segle XX
hi ha hagut processos migratoris molt importants i de la gestió que se n’ha fet, dels
encerts i dels errors, n’hem d’aprendre per a encarar els reptes que se’ns planteja en
aquest segle XXI. Hi ha països que van posar tot l’èmfasi en l’homogeneïtzació de la
diferència i els va faltar empatia amb l’aportació i la situació dels nouvinguts. D’altres han
sostingut un enorme respecte a la diversitat que, a vegades, s’ha plasmat en desinterès
mutu, en reproducció de la desigualtat entre generacions i que han acabat reconeixent
finalment que els ha faltat molta interacció.
A Catalunya, amb el Pacte Nacional per a la Immigració signat l’any 2008, en plena fase
de creixement de la immigració, els catalans i les catalanes ens vam afirmar en la
voluntat de ser un sol poble que comparteix una cultura pública comuna (fonamentada en
els valors democràtics) i que valora la diversitat (cultural, ideològica, de maneres de viure)
com una riquesa.
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Aquesta proposta catalana, implementada sempre amb moltes dificultats i aspectes a
millorar, recull l’equilibri entre cohesió i diversitat que és, per altra banda, la síntesi a
aprendre de l’experiència europea. Sense haver-ho dit explícitament, aquesta síntesi
catalana coincideix prou bé amb el que el món de l’acadèmia ha etiquetat com a
“interculturalisme”, una síntesi que té com a punt de partida el reconeixement de la
diferència i de la ferma voluntat de viure junts aquells que ens sabem i que ens
reconeixem com a diferents. Aquest punt de partida s’expressa al voltant de tres idees:
-

No demanar a ningú que deixi de ser qui és i oferir a tothom que sigui també
català o catalana.

-

Compartir amb tothom uns valors públics bàsics (drets humans, llibertats
democràtiques, pluralisme, laïcitat, la llengua catalana com a espai de
comunicació compartit), que configuren un espai cívic comú.

-

Des d’aquest espai comú, acceptar i valorar la diversitat (maneres de viure,
ideològica, cultural, lingüística, religiosa o de procedència) com una riquesa i una
fortalesa de la nostra societat.

A partir d’aquest punt de partida, la perspectiva de l’interculturalisme com a eina de
construcció social es pot resumir en tres eixos:
-

La inclusió com a condició necessària per a la construcció d’una societat
cohesionada. Una societat en la qual volem tothom a dins i ningú fora, per tant,
una societat que ofereix oportunitats i que garanteix els drets socials bàsics a
tothom, des de l’educació i la salut, a l’accés a l’habitatge i al mercat de treball.

-

La interacció positiva que ens porta a tots i a totes a fer un pas per a acostar-nos
a l’altre. Una societat que no posa barreres i que permet que tothom hi pugui ser a
tot arreu.

-

La diversitat com un fet indiscutible i com una característica que aporta valor a la
societat, que ens fa més rics, més forts i millors. Posar la diversitat en valor i,
també, oposar-nos activament a la discriminació i a totes les ideologies de l’odi.

Aquest procés de construcció social, amb inclusió, interacció i diversitat, facilita que les
persones desenvolupin un sentit de pertinença a la societat de la qual formen part, tant en
els espais propers i de la quotidianitat (el carrer, el barri, el poble, la ciutat), com de
manera més genèrica i àmplia. El sentit de pertinença és la base sobre la qual s’assenta
l’exercici d’una ciutadania plena, compromesa amb l’exercici dels drets i dels deures, una
ciutadania que també s’acaba expressant en la plenitud de drets polítics per a totes les
persones que en són membres.

13

Aquesta guia SÍ és la versió final publicada al web i difosa a
partir de la publicació de les bases de la convocatòria.
Substitueix les versions provisionals anteriors

14

Aquesta guia SÍ és la versió final publicada al web i difosa a
partir de la publicació de les bases de la convocatòria.
Substitueix les versions provisionals anteriors

5. ASPECTES RELLEVANTS DE LA GESTIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
La regulació d’aquesta convocatòria té una sèrie de característiques que la fan diferent de
les convocatòries ordinàries de subvenció. Repassem les més rellevants:

a) Marc normatiu
Aquesta convocatòria es crea i es regula per un mecanisme extraordinari. En lloc del
marc habitual, -ordre de bases, que defineix les línies i regula el tràmit, resolució de
convocatòria que concreta terminis i recursos econòmics-, s’ha utilitzat un decret-llei, que
només ha creat les línies i ha definit el marc general dels terminis i recursos disponibles-,
i una resolució de convocatòria en la qual, a banda de la concreció de terminis i recursos,
es regula de fet tot el procediment.

b) Millora de les condicions d’execució per a les entitats sol·licitants
Les convocatòries ordinàries acostumen a establir períodes d’execució dels projectes
coincidents amb els anys naturals. Aquesta convocatòria fixa un període anual a comptar
des de la declaració de l’estat d’alarma per l’epidèmia del Covid19. Per aquesta raó, els
projectes subvencionables es podran haver executat entre el 14/03/2020 i el 25/10/2021.
Les convocatòries ordinàries acostumen a establir un topall màxim de finançament en
relació al total pressupostat del projecte, normalment un 85%. Això vol dir que, en
circumstàncies ordinàries, els projectes elegibles han de preveure un finançament de,
com a mínim, el 15% del total a través de l’aportació de recursos propis o d’altres
finançament obtinguts per subvenció. En aquesta convocatòria i de manera
extraordinària, s’admeten projectes que no aportin cap finançament propi, és a dir, es
podrà subvencionar fins al 100% del pressupost del projecte.
c) Línies finançades amb el Fons Social Europeu
Aquesta convocatòria presenta tres línies (C1, C2, C3 i D1) que estan finançades amb
recursos provinents del Fons Social Europeu. Aquest finançament extern ens obliga a
complir amb uns requisits específics a l’hora de la justificació, consistents en la inclusió
de la referència a aquest finançament en tots els projectes subvencionats i en la recollida
estricta de les dades dels participants en la formació, tant dels formadors com de
l’alumnat. Aquests documents els podeu veure en l’apartat 9 d’aquesta guia.
Atesa que les activitats de les línies C2 i C3 es fan de manera no-presencial, a través de
l’ús d’alguna plataforma digital de formació, el compliment de l’obligació de complimentar
els documents de registre d’alumnat que teniu a l’apartat 9 es podrà substituir a través
dels registres informàtics de connexió de l’alumnat. En el cas que la plataforma utilitzada
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sigui la que ofereix la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, serà la pròpia
administració la que generarà aquests registres de cara a la justificació.

d) Atorgament de recursos
En les convocatòries ordinàries, l’atorgament de recursos econòmics als projectes que
han superat els 50 punts de valoració tècnica es fa de manera proporcional a tres factors:
la puntuació tècnica aconseguida, el dimensionament del projecte (usuaris, impacte
territorial, etc.) i un mòdul econòmic que es determina per a cada línia en funció dels
recursos disponibles.
En aquesta convocatòria, l’atorgament de recursos econòmics per als projectes que han
superat els 50 punts es fa ordenant els projectes segons puntuació i, posteriorment,
atorgant a cada projecte una quantitat modulada segons un paràmetre objectiu propi de
cada línia, habitualment el nombre de beneficiaris. L’atorgament es fa fins a l’esgotament
de recursos, per tant, és possible que projectes que superin els 50 punts, no tinguin
atorgament i restin en llista d’espera, pel cas en que hi hagués alguna renúncia o una
ampliació de dotació econòmica de la convocatòria.

e) Situació excepcional en el marc de l’estat d’alarma pel Covid19
El tractament especial que aquesta convocatòria ofereix deriva de la situació excepcional
provocada per la pandèmia de Covid19 i dels instruments normatius que les diferent
autoritats competents han anat creant per a donar-hi resposta. D’una banda, el marc
normatiu del Decret Llei 25/2020, ja esmentat anteriorment, d’una altra banda les dues
declaracions d’estat d’alarma, que serveixen de referència per als terminis d’execució
dels projectes subvencionables amb aquesta convocatòria.
Això porta a una situació excepcional, ja que s’acceptaran projectes que s’hagin executat
entre el 14 de març de 2020 (data de la proclamació del primer estat d’alarma) i el 25
d’octubre de 2021 (data que correspon a un any després de la proclamació del segon
estat d’alarma).
Durant l’any 2020, i com a conseqüència de la situació creada pels confinaments, -totals
o parcials-, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va dictar diferents
resolucions que regulaven l’adaptació dels projectes subvencionats en convocatòries
actives en 2020 a la situació derivada de les restriccions del Covid19. En el cas que
durant l’any 2021 ens trobéssim en una situació similar, es podria tornar a utilitzar
aquesta eina per a l’adaptació de projectes que es veiessin afectats per un nou
confinament.
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6. FITXES DE PROJECTES
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A1 (COVID-19). Projectes d'assessorament jurídic especialitzat de suport als
processos d'arrelament social.

Síntesi
Aquests projectes ofereixen assessorament jurídic especialitzat de suport als processos
d'arrelament social que han d'incloure obligatòriament l'oferta d'assessorament jurídic en
matèria d'estrangeria i l'acompanyament personalitzat per a la tramitació de la
documentació laboral, penal i d'estrangeria, ja sigui davant qualsevol instància necessària
per assolir l'arrelament social.
Els projectes de l’acció A1 (COVID-19) han de tenir caràcter anual i la seva execució s’ha
de produir entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Descripció de les activitats
Les activitats subvencionables dins aquesta acció tenen com a objecte donar
assessorament i suport jurídic a les persones estrangeres que compleixen els requisits
per a l’obtenció de l’autorització de residència per circumstàncies excepcionals per
arrelament social. Aquests requisits són no tenir antecedents penals, tenir coneixement
del català i del castellà i portar un mínim de tres anys de permanència a l’Estat,
acreditables a través de l’empadronament. Els projectes que s’acullin a aquesta acció,
han d’incloure obligatòriament l’acompanyament personalitzat per a la tramitació de la
documentació laboral, penal i d’estrangeria, ja sigui davant els jutjats o comissaries,
davant les oficines d’estrangeria o davant els ocupadors que fan l’oferta de treball
necessària per a l’arrelament, així com l’acompanyament a l’obtenció de l’informe
prescriptiu d’estrangeria (INF02) si és el cas.
Dins el projecte es pot incloure també l’oferiment d’assessorament jurídic especialitzat en
matèria d’estrangeria, com a instrument de suport al procés d’acompanyament, però no
en si mateix com un servei independent d’oferta generalista, ja que aquests serveis ja
reben finançament en les convocatòries ordinàries de subvencions (línia D10 de la
COSPE o línia F de l’IRPF). Igualment, el projecte pot preveure vincles amb programes o
serveis de suport a la inserció laboral, però tampoc els pot incloure com a serveis
independents d’oferta generalista, ja que aquests serveis ja reben finançament en les
convocatòries ordinàries de subvencions (línia D8 de la COSPE, o línia F de l’IRPF)
Aquests projectes també hauran d’incloure una descripció de l’àmbit territorial d’actuació,
dels mecanismes de detecció i selecció d’usuaris i dels dispositius previstos (personal,
protocols) per a la prestació de l’assessorament i la realització de l’acompanyament
jurídic personalitzat.
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Criteris per a l’exclusió de la proposta
Abans de tancar la planificació de les activitats d’aquesta línia, cal tenir en compte una
sèrie de criteris que la podrien excloure. Si contestes negativament alguna de les
següents preguntes, la teva proposta restarà exclosa automàticament:
SÍ/NO
El projecte presentat s’executa entre el 14/03/2020 i el 25/10/2021?
El personal professional que hi intervé té la qualificació professional adequada
per a realitzar aquesta intervenció?
S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la
interculturalitat en documents i materials per part de l’entitat?
La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia
d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la
participació de les dones?
Els valors que fonamenten el projecte estan alineats amb els principis d’igualtat i
respecte a la diversitat?
L’activitat es planteja de manera coherent amb la perspectiva de
l’interculturalisme?
El projecte inclou atenció d’assessorament jurídic a usuaris que no reben
acompanyament per al procés de tramitació de l’arrelament social?
El projecte atén exclusivament persones estrangeres en situació irregular?
El projecte fa la descripció dels protocols d’acompanyament a la tramitació de
l’arrelament?

Criteris de valoració
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una
rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que
seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols
orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems
que es valoraran en les activitats de la línia A1 (COVID-19):
Viabilitat tècnica (fins a 25 punts)
1

El projecte inclou la participació de personal jurídic professional amb més de 10
anys d’experiència en dret d’estrangeria?
2 El projecte inclou la participació de personal jurídic professional amb experiència en
dret d’estrangeria?
3 L’entitat acredita vincles amb entitats especialitzades en inserció laboral de
persones estrangeres en situació irregular?
4 L’entitat fa una bona descripció dels protocols d’acompanyament per a l’obtenció
dels certificats de penals?
20
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5

L'entitat incorpora el treball de personal voluntari, seguint els criteris de la Llei de
Voluntariat?
6 L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a
la realització de l’actuació?
7 L’entitat incorpora a la realització del projecte personal amb competència cultural en
els col·lectius als quals s’adreça?
8 El projecte que estem valorant ha estat funcionant 1 any o més anteriorment?

3,125

3,125

3,125
3,125

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts)
El pressupost s’adequa a les accions proposades?
10 La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost
de l’actuació?
11 L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació?
12 El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de
l’entitat sol·licitant?
9

2,50
2,50
2,50
2,50

Impacte del projecte (fins a 15 punts)
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 200 persones
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 100 persones
15 El territori atès en el projecte és de 6 àmbits territorials fora de l’àmbit metropolità de
Barcelona
16 El territori atès en el projecte és de 4 o 5 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona
17 El territori atès en el projecte és de 2 o 3 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona
13

3,00

14

3,00
3,00

3,00

3,00

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts)
18

El quadre de personal professional i/o voluntari que implementa el projecte té més
d’un 40% de presència de dones?
19 L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan
directiu?

2,50

2,50

Clàusules socials (fins a 5 punts)
20

El projecte atén majoritàriament persones estrangeres en situació irregular amb fills
menors a càrrec?
21 El projecte atén majoritàriament persones estrangeres que estan en situació
irregular a l’Estat espanyol per més de 10 anys?

2,50

2,50

Criteris específics (fins a 40 punts)
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22
23
24
25
26
27
28
29
30

L’entitat té 10 o més anys d’experiència en matèria d’assessorament legal
d’estrangeria.
L’entitat té 15 o més anys d’experiència en matèria d’assessorament legal
d’estrangeria.
L’entitat té més de 8 oficines d’atenció al públic estables obertes a Catalunya.
L’entitat té 4 o més oficines d’atenció al públic estables oberts a Catalunya.
El projecte preveu la cobertura de tots els àmbits territorials de Catalunya
El projecte preveu la cobertura de 4 o més àmbits territorials de Catalunya
El projecte estableix uns protocols específics d’avaluació de les candidatures als
processos d’arrelament.
El projecte inclou relacions d’entitats que poden fer ofertes de treball viables.
El projecte inclou objectius quantitatius i indicadors de producció per a l’avaluació
del programa.

4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
6,00
6,00
4,00

Indicadors d’activitat
Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva
realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors
que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts
amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva
implantació territorial.
Per a facilitar l’avaluació del projecte, dins la proposta a presentar s’haurà d’incloure la
previsió d’aquests indicadors en el següent format:
a) Implantació territorial
En el formulari de l’Annex 2 heu de fer constar l’abast territorial de l’acció, indicant
comarques o municipis on es desplega i, si escau, barris. En altres casos, caldrà
indicar alguna informació complementària més
Nombre de municipis on es desenvolupa el projecte
Nombre de comarques on es desenvolupa el projecte

En tots dos casos, caldrà indicar quins i quines. En el cas dels municipis, si es
tracta de municipis amb molta població o amb entitats municipals
descentralitzades (EMD) es recomana que es detalli també aquesta informació per
barris o EMD.
b) Nombre previst de persones ateses o beneficiàries
D’acord amb el quadre que consta al formulari de l’Annex 2:
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Homes

Dones

No binari

Total

Persones ateses o beneficiàries (previstes)
Majors de 18 anys
Menors de 18 anys
Total
Percentatge de persones ateses pertanyents a un col·lectiu en risc
d’exclusió social

A més a més, caldrà fer constar el percentatge de persones estrangeres o d’origen
migrant que es pensa atendre en el projecte, si pot ser desglossat per gèneres. En el cas
que la dada estigui disponible, caldrà indicar quin percentatge de persones beneficiàries o
ateses en el projecte correspon a persones estrangeres en situació administrativa
irregular, separant la dada, si és possible, per gèneres.
c) Personal que participa en la implementació de l’activitat
Homes

Dones

No binari

Total

Personal remunerat (professional)
Personal no remunerat (voluntari)
Persones implementant les activitats (previstes)

d) Indicadors d’impacte vinculats a les activitats i valors esperats.
Nombre de projectes d’emprenedoria certificats
Nombre de persones participants que presenten la petició d’arrelament social

Informació sobre l’atorgament de recursos
L’atorgament de recursos en aquest acció es farà aplicant un mòdul unitari de 500 € per
persona usuària que faci l’itinerari complet fins a la presentació de la sol·licitud
d’arrelament social, amb un màxim de 150.000 € per expedient.
Per a fer l’atorgament, les sol·licituds admeses s'ordenaran de manera decreixent d'acord
amb les puntuacions obtingudes i l'import de l’atorgament es determinarà per aplicació del
mòdul anterior fins l'esgotament de la disponibilitat pressupostària.
En la fase de justificació, l’entitat beneficiària de la subvenció presentarà una memòria
justificativa amb l’aportació dels indicadors corresponents al compliment de les previsions
explicitades en el projecte. En el cas que es produeixi una clara i injustificada desviació
entre la previsió i el valor final dels indicadors, es podrà incoar un expedient de revocació
parcial o total de la subvenció atorgada.
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Pel que respecta a l’indicador corresponent al nombre de persones que han estat
beneficiàries de l’acompanyament jurídic, es recomana que s’inclogui aquesta informació
en la memòria justificativa del projecte de la manera més detallada possible. En qualsevol
cas, l’òrgan concedent es reserva la possibilitat de fer verificacions d’aquesta informació,
requerint si és necessari la documentació de la presentació dels expedients davant les
Oficines d’Estrangeria.
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A2 (COVID-19). Projectes de suport tècnic a la preparació de projectes
d'autoocupació de persones en situació d'irregularitat administrativa.

Síntesi
Aquests projectes ofereixen assessorament tècnic especialitzat a les persones
estrangeres en situació irregular que volen aconseguir l’autorització de residència i treball
per compte propi a través de l’elaboració d’un projecte d’autoocupació que compleixi els
requisits demanats per les oficines d’estrangeria.
Els projectes de l’acció A2 (COVID-19) han de tenir caràcter anual i la seva execució s’ha
de produir entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Descripció de les activitats
Les persones estrangeres que volen aconseguir un permís de residència i de treball per
la via de l’arrelament social han d’acreditar que disposaran de mitjans econòmics
suficients per a viure al nostre país. Aquesta acreditació es fa, de manera general, a
través de la presentació d’un contracte de treball a jornada completa, però la normativa
accepta també la presentació d’un projecte d’autoocupació viable.
Les persones que opten per aquesta via han de presentar un projecte d’autoocupació i
han de disposar d’un capital previ que avali la viabilitat del mateix. D’acord amb la
regulació vigent, aquests projectes han de fer-se amb l’assessorament d’alguna de les
entitats que tenen signats a tal efecte convenis amb la Direcció General de Migracions del
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Les propostes presentades a aquesta
acció hauran d’incloure la descripció de la metodologia de detecció d’usuaris, dels
processos d’avaluació i assessorament dels projectes d’autoocupació i s’hauran de fer
càrrec també de la tramitació del projecte d’autoocupació per a la sol·licitud de permís de
residència i treball.
Criteris per a l’exclusió de la proposta
Abans de tancar la planificació de les activitats d’aquesta línia, cal tenir en compte una
sèrie de criteris que la podrien excloure. Si contestes negativament alguna de les
següents preguntes, la teva proposta restarà exclosa automàticament:
SÍ/NO
El projecte presentat s’executa entre el 14/03/2020 i el 25/10/2021?
El personal professional que hi intervé té la qualificació professional adequada
per a realitzar aquesta intervenció?
S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la
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interculturalitat en documents i materials per part de l’entitat?
La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia
d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la
participació de les dones?
Els valors que fonamenten el projecte estan alineats amb els principis d’igualtat i
respecte a la diversitat?
L’activitat es planteja de manera coherent amb la perspectiva de
l’interculturalisme?
L’entitat que presenta el projecte té signat conveni amb la Direcció General de
Migracions del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions que l’acrediti per
certificar projectes d’autoocupació?
El projecte atén exclusivament persones estrangeres en situació irregular?

Criteris de valoració
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una
rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que
seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols
orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems
que es valoraran en les activitats de la línia A2 (COVID-19):
Viabilitat tècnica (fins a 25 punts)
1
2
3
4
5
6
7
8

El projecte inclou la participació de personal professional amb més de 10 anys
d’experiència en projectes d’emprenedoria impulsats per persones migrades?
El projecte inclou la participació de personal professional amb experiència en
projectes d’emprenedoria impulsats per persones migrades?
L’entitat acredita vincles amb entitats especialitzades en el suport tècnic o financer
a projectes d’emprenedoria?
L’entitat acredita vincles amb agents econòmics i socials (patronals, sindicats)?
L’entitat acredita vincles amb altres entitats associatives vinculades als sectors
econòmics en els quals es desenvolupen els projectes d’emprenedoria?
L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a
la realització de l’actuació?
L’entitat incorpora a la realització del projecte personal amb competència cultural en
els col·lectius als quals s’adreça?
El projecte que estem valorant ha estat funcionant 1 any o més anteriorment?

3,125

3,125

3,125
3,125
3,125

3,125

3,125
3,125

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts)
9
10

El pressupost s’adequa a les accions proposades?
La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost
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de l’actuació?
L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació?
12 El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de
l’entitat sol·licitant?
11

2,50
2,50

Impacte del projecte (fins a 15 punts)
13
14
15
16
17

El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 200 persones
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 100 persones
El territori atès en el projecte és de 6 àmbits territorials fora de l’àmbit metropolità de
Barcelona
El territori atès en el projecte és de 4 o 5 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona
El territori atès en el projecte és de 2 o 3 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona

3,00
3,00
3,00

3,00

3,00

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts)
18

El quadre de personal professional i/o voluntari que implementa el projecte té més
d’un 40% de presència de dones?
19 L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan
directiu?

2,50

2,50

Clàusules socials (fins a 5 punts)
20

El projecte atén majoritàriament persones estrangeres en situació irregular amb fills
menors a càrrec?
21 El projecte atén majoritàriament persones estrangeres que estan en situació
irregular a l’Estat espanyol per més de 10 anys?

2,50

2,50

Criteris específics (fins a 40 punts)
22
23
24
25
26
27
28

L’entitat acredita entre 5 i 10 anys d’experiència a Catalunya en assessorament i
gestió de projectes d’autoocupació per a l’arrelament social.
L’entitat acredita més de 10 anys d’experiència a Catalunya en assessorament i
gestió de projectes d’autoocupació per a l’arrelament social.
En el cas d’acreditar experiència superior a 5 anys, el projecte inclou indicadors de
resultat de l’èxit dels processos d’arrelament gestionats.
L'entitat aporta mecanismes de difusió territorial del servei.
El projecte aborda l’assessorament integral del procés de definició, creació i
seguiment de l’empresa.
El projecte aborda l’assessorament per al finançament del projecte d’autoocupació.
L’entitat col·labora en xarxa amb els agents del territori, especialment amb
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l’administració i altres entitats.
L’entitat detalla la metodologia d’acompanyament en la tramitació d’estrangeria

6,00

Indicadors d’activitat
Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva
realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors
que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts
amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva
implantació territorial.
Per a facilitar l’avaluació del projecte, dins la proposta a presentar s’haurà d’incloure la
previsió d’aquests indicadors en el següent format:
a) Implantació territorial
En el formulari de l’Annex 2 heu de fer constar l’abast territorial de l’acció, indicant
comarques o municipis on es desplega i, si escau, barris. En altres casos, caldrà
indicar alguna informació complementària més
Nombre de municipis on es desenvolupa el projecte
Nombre de comarques on es desenvolupa el projecte

En tots dos casos, caldrà indicar quins i quines. En el cas dels municipis, si es
tracta de municipis amb molta població o amb entitats municipals
descentralitzades (EMD) es recomana que es detalli també aquesta informació per
barris o EMD.
b) Nombre previst de persones ateses o beneficiàries
D’acord amb el quadre que consta al formulari de l’Annex 2:
Homes

Dones

No binari

Total

Persones ateses o beneficiàries (previstes)
Majors de 18 anys
Menors de 18 anys
Total
Percentatge de persones ateses pertanyents a un col·lectiu en risc
d’exclusió social

A més a més, caldrà fer constar el percentatge de persones estrangeres o d’origen
migrant que es pensa atendre en el projecte, si pot ser desglossat per gèneres. En el cas
que la dada estigui disponible, caldrà indicar quin percentatge de persones beneficiàries o
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ateses en el projecte correspon a persones estrangeres en situació administrativa
irregular, separant la dada, si és possible, per gèneres.
c) Personal que participa en la implementació de l’activitat
Homes

Dones

No binari

Total

Personal remunerat (professional)
Personal no remunerat (voluntari)
Persones implementant les activitats (previstes)

d) Indicadors d’impacte vinculats a les activitats i valors esperats.
Nombre de persones participants que presenten la petició d’arrelament social

Informació sobre l’atorgament de recursos
L’atorgament de recursos en aquest acció es farà aplicant un mòdul unitari de 200 € per
persona usuària que faci l’itinerari complet fins a la presentació de la sol·licitud
d’arrelament social, amb un màxim de 100.000 € per expedient.
Per a fer l’atorgament, les sol·licituds admeses s'ordenaran de manera decreixent d'acord
amb les puntuacions obtingudes i l'import de l’atorgament es determinarà per aplicació del
mòdul anterior fins l'esgotament de la disponibilitat pressupostària.
En la fase de justificació, l’entitat beneficiària de la subvenció presentarà una memòria
justificativa amb l’aportació dels indicadors corresponents al compliment de les previsions
explicitades en el projecte. En el cas que es produeixi una clara i injustificada desviació
entre la previsió i el valor final dels indicadors, es pot incoar un expedient de revocació
parcial o total de la subvenció atorgada
Pel que respecta a l’indicador corresponent al nombre de persones que han estat
beneficiàries del suport tècnic, es recomana que s’inclogui aquesta informació en la
memòria justificativa del projecte de la manera més detallada possible. En qualsevol cas,
l’òrgan concedent es reserva la possibilitat de fer verificacions d’aquesta informació,
requerint si és necessari la documentació relativa a totes els expedients gestionats.
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A3 (COVID-19). Projectes de suport a la millora de l’ocupabilitat de persones
estrangeres en situació d’irregularitat administrativa mitjançant el cooperativisme.

Síntesi
Aquests projectes ofereixen suport a la millora de l’ocupabilitat de persones estrangeres
en situació d’irregularitat administrativa mitjançant el cooperativisme que podran incloure
el disseny del projecte cooperatiu, el suport a la gestió tècnica i administrativa de les
cooperatives i el suport a la creació de nous llocs de treball.
Els projectes de l’acció A3 (COVID-19) han de tenir caràcter anual i la seva execució s’ha
de produir entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Descripció de les activitats
Una de les vies d’accés a l’ocupació i, amb això, d’accés a l’obtenció d’autoritzacions de
residència i treball per a persones estrangeres en situació d’irregularitat administrativa, és
el de la creació de llocs de treball a través del cooperativisme. Aquesta modalitat
d’organització té característiques específiques que la diferencien clarament de les
empreses, especialment pel que respecte a la propietat de l’organització i a la seva
governança, tant en els aspectes de gestió com en els de definició estratègica. Aquesta
especificitat fa que el disseny de projectes cooperatius requereixi d’unes polítiques de
suport adaptades a aquestes característiques, gestionades per la Direcció General
d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives (DGESTSC) i, en el cas que ens
ocupa, una adaptació a la realitat i les necessitats dels sectors en els quals aquest
instrument pot ser d’utilitat per a les persones estrangeres que hagin de regularitzar la
seva situació administrativa.
Les activitats subvencionables en aquesta acció poden correspondre a tres tipologies que
enumerem per ordre de prioritat:
a) Suport a la gestió tècnica i administrativa de les cooperatives, amb especial
atenció al suport a la gestió administrativa de les contractacions i de la tramitació
de les obligacions fiscals i laborals de la cooperativa, davant l’administració
tributària o la seguretat social.
b) Suport al disseny del projecte cooperatiu, amb especial atenció a actuacions que
ajudin a millorar els mecanismes de governança de la cooperativa.
c) Suport a la creació de nous llocs de treball, a través de la millora del coneixement
del mercat al qual s’adrecen, de les estratègies de comercialització dels serveis.
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Criteris per a l’exclusió de la proposta
Abans de tancar la planificació de les activitats d’aquesta línia, cal tenir en compte una
sèrie de criteris que la podrien excloure. Si contestes negativament alguna de les
següents preguntes, la teva proposta restarà exclosa automàticament:
SÍ/NO
El projecte presentat s’executa entre el 14/03/2020 i el 25/10/2021?
El personal professional que hi intervé té la qualificació professional adequada
per a realitzar aquesta intervenció?
S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la
interculturalitat en documents i materials per part de l’entitat?
La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia
d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la
participació de les dones?
Els valors que fonamenten el projecte estan alineats amb els principis d’igualtat i
respecte a la diversitat?
L’activitat es planteja de manera coherent amb la perspectiva de
l’interculturalisme?
El projecte cooperatiu s’adreça exclusivament a persones estrangeres amb
necessitat d’inserció laboral?
El projecte cooperatiu s’adreça majoritàriament a facilitar oportunitats de treball
per a persones estrangeres en situació administrativa irregular?
El projecte cooperatiu s’adreça, de manera total o parcial, als sectors del treball a
la llar o del treball de les cures?
L’entitat que impulsa el projecte cooperatiu està reconeguda com a empresa
d’inserció o manifesta en el projecte presentat que iniciarà els tràmits per a
aconseguir aquest reconeixement?
En relació a aquest darrer criteri d’exclusió, recordem que la naturalesa jurídica de les
entitats que es presenten a aquesta línia pot ser tant la d’una associació, una fundació o
una cooperativa, atès que també encaixa dins la definició d’entitat sense ànim de lucre,
però que això no exclou que l’entitat hagi de tenir el reconeixement com a empresa
d’inserció o, en el seu defecte, manifesti explícitament en el projecte que iniciarà els
tràmits per a aconseguir aquest reconeixement.
Criteris de valoració
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una
rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que
seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols
orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems
que es valoraran en les activitats de la línia A3 (COVID-19):
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Viabilitat tècnica (fins a 25 punts)
1

2
3
4
5
6
7
8

El projecte inclou l’assessorament de personal expert o dels Ateneus Cooperatius
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de projectes
cooperatius o d’economia social ?
El projecte inclou la creació d’un fons cooperatiu per a la regularització de la
situació administrativa dels socis?
L’entitat que impulsa el projecte també està acreditada com a empresa d’inserció?
L’entitat que impulsa el projecte acredita més de 5 anys d’experiència en l’àmbit del
cooperativisme?
El projecte cooperatiu s’insereix en alguna entitat de segon ordre que agrupi
cooperatives formades majoritàriament per persones migrants?
L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a
la realització de l’actuació?
L’entitat incorpora a la realització del projecte personal amb competència cultural en
els col·lectius als quals s’adreça?
El projecte que estem valorant ha estat funcionant 1 any o més anteriorment?

3,125

3,125
3,125
3,125

3,125

3,125

3,125
3,125

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts)
El pressupost s’adequa a les accions proposades?
10 La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost
de l’actuació?
11 L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació?
12 El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de
l’entitat sol·licitant?
9

2,50
2,50
2,50
2,50

Impacte del projecte (fins a 15 punts)
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 50 persones
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 20 persones
15 El territori atès en el projecte és de 6 àmbits territorials fora de l’àmbit metropolità de
Barcelona
16 El territori atès en el projecte és de 4 o 5 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona
17 El territori atès en el projecte és de 2 o 3 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona
13

3,00

14

3,00
3,00

3,00

3,00

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts)
18

El quadre de personal professional i/o voluntari que implementa el projecte té més
d’un 40% de presència de dones?
19 L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan
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directiu?
Clàusules socials (fins a 5 punts)
20

El projecte atén majoritàriament persones estrangeres en situació irregular amb fills
menors a càrrec?
21 El projecte atén majoritàriament persones estrangeres que estan en situació
irregular a l’Estat espanyol per més de 10 anys?

2,50

2,50

Criteris específics (fins a 40 punts)
22
23
24
25
26
27
28

L'entitat aporta un projecte cooperativista arrelat al territori i centrat en l’àmbit del
treball de les cures?
El projecte inclou accions de suport al procés de creació de cooperatives en l’àmbit
del treball de cures?
El projecte inclou mecanismes per a l’obtenció del capital per a la contractació de
persones que treballen en l’àmbit del treball de cures?
El projecte inclou mecanismes específics de suport a la gestió administrativa de les
cooperatives?
El projecte inclou mecanismes de suport a la governança de les cooperatives,
adaptats a l’àmbit del treball de cures?
L’entitat col·labori en xarxa amb els agents del territori, especialment amb
l’administració i altres entitats?
El projecte està presentat per una entitat de segon ordre que federa cooperatives?

4,00

4,00

4,00

8,00

8,00

4,00
8,00

Indicadors d’activitat
Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva
realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors
que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts
amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva
implantació territorial.
Per a facilitar l’avaluació del projecte, dins la proposta a presentar s’haurà d’incloure la
previsió d’aquests indicadors en el següent format:
a) Implantació territorial
En el formulari de l’Annex 2 heu de fer constar l’abast territorial de l’acció, indicant
comarques o municipis on es desplega i, si escau, barris. En altres casos, caldrà
indicar alguna informació complementària més
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Nombre de municipis on es desenvolupa el projecte
Nombre de comarques on es desenvolupa el projecte

En tots dos casos, caldrà indicar quins i quines. En el cas dels municipis, si es
tracta de municipis amb molta població o amb entitats municipals
descentralitzades (EMD) es recomana que es detalli també aquesta informació per
barris o EMD.
b) Nombre previst de persones ateses o beneficiàries
D’acord amb el quadre que consta al formulari de l’Annex 2:
Homes

Dones

No binari

Total

Persones ateses o beneficiàries (previstes)
Majors de 18 anys
Menors de 18 anys
Total
Percentatge de persones ateses pertanyents a un col·lectiu en risc
d’exclusió social

A més a més, caldrà fer constar el percentatge de persones estrangeres o d’origen
migrant que es pensa atendre en el projecte, si pot ser desglossat per gèneres. En el cas
que la dada estigui disponible, caldrà indicar quin percentatge de persones beneficiàries o
ateses en el projecte correspon a persones estrangeres en situació administrativa
irregular, separant la dada, si és possible, per gèneres.
c) Personal que participa en la implementació de l’activitat
Homes

Dones

No binari

Total

Personal remunerat (professional)
Personal no remunerat (voluntari)
Persones implementant les activitats (previstes)

d) Indicadors d’impacte vinculats a les activitats i valors esperats.
Nombre de projectes d’emprenedoria certificats
Nombre de persones participants que presenten la petició d’arrelament social

Informació sobre l’atorgament de recursos
L’atorgament de recursos en aquest acció es farà aplicant criteris de proporcionalitat a la
puntuació obtinguda, al nombre de beneficiaris i amb un llindar màxim de 30.000 € per
projecte.
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En la fase de justificació, l’entitat beneficiària de la subvenció presentarà una memòria
justificativa amb l’aportació dels indicadors corresponents al compliment de les previsions
explicitades en el projecte. En el cas que es produeixi una clara i injustificada desviació
entre la previsió inicial i el valor final dels indicadors es podrà incoar un expedient de
revocació parcial o total de la subvenció atorgada.
En la fase de justificació, l’entitat beneficiària que, en el moment de la sol·licitud no
tingués el reconeixement com a empresa d’inserció, haurà d’acreditar que ha iniciat
efectivament els tràmits per a aconseguir aquest reconeixement, d’acord amb la
declaració d’intencions que, de manera obligatòria, ha de constar en el projecte. El no
compliment d’aquest compromís, pot comportar la incoació del corresponent expedient de
revocació total de la subvenció atorgada. El termini per a haver iniciat aquests tràmits
s’esgotarà el 25 d’octubre de 2021.
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A4 (COVID-19). Projectes de suport a la formació per a la millora de l’ocupabilitat de
persones estrangeres en situació d’irregularitat administrativa en el sector del
treball de cures i de la llar amb pràctiques en centres formatius

Síntesi
Aquests projectes ofereixen formació a persones estrangeres en situació d’irregularitat
administrativa per a millorar la seva ocupabilitat en el sector del treball de cures i de la
llar, amb una oferta que ha de combinar la formació teòrica i la pràctica, amb un
programa de pràctiques que es pugui desenvolupar fora de centres de treball, és a dir, en
centres formatius.
Els projectes de l’acció A4 (COVID-19) han de tenir caràcter anual i la seva execució s’ha
de produir entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Descripció de les activitats
Les activitats subvencionables dins aquesta acció tenen com a objectiu la realització
d’activitats formatives per a persones estrangeres en situació d’irregularitat per a poder
donar resposta a les necessitats del sector del treball de les cures i de la llar. L’epidèmia
de la Covid19 ha afectat tota la societat però, de manera molt especial, ha tingut un gran
impacte en els serveis residencials per a persones grans o dependents. En primer lloc, ha
comportat la necessitat d’incorporar nous professionals a les plantilles d’aquests centres,
tant per l’increment de necessitats d’atenció, com per la situació provocada per les baixes
laborals causades per l’epidèmia. En segon lloc, per l’augment de demanda d’atenció en
la llar per a aquestes persones grans o dependents i, per tant, la necessitat d’incorporar
també nous professionals en aquest sector. Un sector que, per desgràcia, té part de les
seves treballadores en situació irregular, sense contractació i amb condicions laborals
inadequades, raó per la qual cal seguir apostant per una millora de la qualificació
professional dins aquest sector.
Aquestes activitats formatives hauran d’incloure necessàriament la millora de les
competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, el coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic i formació laboral en el treball de les cures i formació
pràctica no laboral en aquest sector. Els grups de formació hauran de tenir entre 15 i 20
alumnes i la llengua de la formació i dels materials didàctics serà el català. Els projectes
hauran de presentar un projecte formatiu estructurat (mòduls formatius continguts i
assignació horària, hores de tutoria i seguiment), calendari d’execució, la proposta
metodològica emprada (tant per la formació com pel seguiment dels participants en el
procés d’inserció laboral), així com el disseny de les pràctiques formatives. Les pràctiques
formatives s’hauran de dur a terme fora de centres de treball, però hauran de disposar
d’espais que reprodueixin les característiques d’aquests centres de manera realista.
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Aquestes instal·lacions poden ser de creació específica per al programa formatiu o també
poden aprofitar instal·lacions de centres de treball que no estiguin actius.
Criteris per a l’exclusió de la proposta
Abans de tancar la planificació de les activitats d’aquesta línia, cal tenir en compte una
sèrie de criteris que la podrien excloure. Si contestes negativament alguna de les
següents preguntes, la teva proposta restarà exclosa automàticament:
SÍ/NO
El projecte presentat s’executa entre el 14/03/2020 i el 25/10/2021?
El personal professional que hi intervé té la qualificació professional adequada
per a realitzar aquesta intervenció?
S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la
interculturalitat en documents i materials per part de l’entitat?
La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia
d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la
participació de les dones?
Els valors que fonamenten el projecte estan alineats amb els principis d’igualtat i
respecte a la diversitat?
L’activitat es planteja de manera coherent amb la perspectiva de
l’interculturalisme?
El projecte atén exclusivament persones estrangeres en situació administrativa
irregular o en risc de caure-hi?
El projecte desenvolupa les pràctiques en instal·lacions fora de centres de
treball?
El projecte correspon exclusivament a formació en l’àmbit del treball de la llar i de
les cures?
El projecte desenvolupa les pràctiques en instal·lacions que reprodueixen
suficientment les condicions en les quals es desenvoluparà la feina?
El projecte inclou totes les peces formatives incloses en la descripció d’activitats?
Els grups de formació tenen 20 o menys alumnes?

Criteris de valoració
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una
rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que
seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols
orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems
que es valoraran en les activitats de la línia A4 (COVID-19):
Viabilitat tècnica (fins a 25 punts)
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1
2
3
4
5
6
7
8

La formació en llengua catalana és impartida per professionals amb la qualificació
adequada?
La formació en coneixement de la societat catalana, del mercat i dels drets laborals
és impartida per professionals amb la qualificació adequada?
El projecte inclou una programació adequada i suficient de la formació laboral en
l’àmbit del treball de cures?
El projecte inclou una programació adequada i suficient de les pràctiques
formatives?
El projecte inclou una metodologia adequada i suficient per a la tutoria dels
alumnes, tant en la formació teòrica com en les pràctiques?
L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a
la realització de l’actuació?
L’entitat incorpora a la realització del projecte personal amb competència cultural en
els col·lectius als quals s’adreça?
El projecte que estem valorant ha estat funcionant 1 any o més anteriorment?

3,125

3,125

3,125

3,125

3,125

3,125

3,125
3,125

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts)
El pressupost s’adequa a les accions proposades?
10 La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost
de l’actuació?
11 L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació?
12 El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de
l’entitat sol·licitant?
9

2,50
2,50
2,50
2,50

Impacte del projecte (fins a 15 punts)
13
14
15
16
17

El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 50 persones
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 20 persones
El territori atès en el projecte és de 6 àmbits territorials fora de l’àmbit metropolità de
Barcelona
El territori atès en el projecte és de 4 o 5 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona
El territori atès en el projecte és de 2 o 3 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona

3,00
3,00
3,00

3,00

3,00

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts)
18

El quadre de personal professional i/o voluntari que implementa el projecte té més
d’un 40% de presència de dones?
19 L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan
directiu?

39

2,50

2,50

Aquesta guia SÍ és la versió final publicada al web i difosa a
partir de la publicació de les bases de la convocatòria.
Substitueix les versions provisionals anteriors

Clàusules socials (fins a 5 punts)
20

El projecte atén majoritàriament persones estrangeres en situació irregular amb fills
menors a càrrec?
21 El projecte atén majoritàriament persones estrangeres que estan en situació
irregular a l’Estat espanyol per més de 10 anys?

2,50

2,50

Criteris específics (fins a 40 punts)
22
23
24
25
26
27
28
29

La programació de la formació en competències lingüístiques és adequada al nivell
esperat de l’alumnat.
L’oferta formativa inclou algun dels mòduls d’algun certificat de professionalitat.
L’oferta formativa inclou la formació per a obtenir el Certificat de primera acollida de
es persones immigrades.
Les instal·lacions per a la realització de pràctiques inclouen espais que simulin
dormitoris de persones dependents.
Les instal·lacions per a la realització de pràctiques inclouen espais que reprodueixin
banys adaptats a persones dependents.
El projecte inclou l’accés a una bossa de treball dels alumnes que superin la
formació.
Les pràctiques no laborals representen entre el 20% i el 40% del temps de
formació.
Les pràctiques no laborals representen més del 40% del temps de formació.

4,00
4,00
4,00

4,00

6,00

8,00

4,00
6,00

Indicadors d’activitat
Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva
realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors
que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts
amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva
implantació territorial.
Per a facilitar l’avaluació del projecte, dins la proposta a presentar s’haurà d’incloure la
previsió d’aquests indicadors en el següent format:
a) Implantació territorial
En el formulari de l’Annex 2 heu de fer constar l’abast territorial de l’acció, indicant
comarques o municipis on es desplega i, si escau, barris. En altres casos, caldrà
indicar alguna informació complementària més
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Nombre de municipis on es desenvolupa el projecte
Nombre de comarques on es desenvolupa el projecte

En tots dos casos, caldrà indicar quins i quines. En el cas dels municipis, si es
tracta de municipis amb molta població o amb entitats municipals
descentralitzades (EMD) es recomana que es detalli també aquesta informació per
barris o EMD.
b) Nombre previst de persones ateses o beneficiàries
D’acord amb el quadre que consta al formulari de l’Annex 2:
Homes

Dones

No binari

Total

Persones ateses o beneficiàries (previstes)
Majors de 18 anys
Menors de 18 anys
Total
Percentatge de persones ateses pertanyents a un col·lectiu en risc
d’exclusió social

A més a més, caldrà fer constar el percentatge de persones estrangeres o d’origen
migrant que es pensa atendre en el projecte, si pot ser desglossat per gèneres. En el cas
que la dada estigui disponible, caldrà indicar quin percentatge de persones beneficiàries o
ateses en el projecte correspon a persones estrangeres en situació administrativa
irregular, separant la dada, si és possible, per gèneres.
c) Personal que participa en la implementació de l’activitat
Homes

Dones

No binari

Total

Personal remunerat (professional)
Personal no remunerat (voluntari)
Persones implementant les activitats (previstes)

d) Indicadors d’impacte vinculats a les activitats i valors esperats.
Nombre de projectes d’emprenedoria certificats
Nombre de persones participants que presenten la petició d’arrelament social

Informació sobre l’atorgament de recursos
L’atorgament de recursos en aquest acció es farà aplicant criteris de proporcionalitat a la
puntuació obtinguda, al nombre de beneficiaris i amb un llindar màxim de 30.000 € per
projecte.
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En la fase de justificació, l’entitat beneficiària de la subvenció presentarà una memòria
justificativa amb l’aportació dels indicadors corresponents al compliment de les previsions
explicitades en el projecte. En el cas que es produeixi una clara i injustificada desviació
entre la previsió inicial i el valor final dels indicadors es podrà incoar un expedient de
revocació parcial o total de la subvenció atorgada.
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A5 (COVID-19). Projectes de formació per a la millora de l’ocupabilitat de persones
estrangeres en risc de caure en la irregularitat sobrevinguda en el sector del treball
de les cures

Síntesi
Aquests projectes ofereixen formació per a la millora de l’ocupabilitat de persones
estrangeres en risc de caure en la irregularitat sobrevinguda, que han d’incloure
necessàriament la millora de les competències lingüístiques bàsiques en llengua
catalana, el coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic, incloent-hi la
igualtat home-dona i la prevenció de la violència masclista, i formació laboral en el treball
de les cures i formació pràctica no laboral pròpia del sector al qual s’adrecen, per tal de
donar lloc a informes d’estrangeria útils per a evitar la irregularitat administrativa
Els projectes de l’acció A5 (COVID-19) han de tenir caràcter anual i la seva execució s’ha
de produir entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Descripció de les activitats
Les activitats subvencionables dins aquesta acció tenen com a objectiu la realització
d’activitats formatives per a persones estrangeres en situació d’irregularitat per a poder
donar resposta a les necessitats del sector del treball de les cures i de la llar. L’epidèmia
de la Covid19 ha afectat tota la societat però, de manera molt especial, ha tingut un gran
impacte en els serveis residencials per a persones grans o dependents. En primer lloc, ha
comportat la necessitat d’incorporar nous professionals a les plantilles d’aquests centres,
tant per l’increment de necessitats d’atenció, com per la situació provocada per les baixes
laborals causades per l’epidèmia. En segon lloc, per l’augment de demanda d’atenció en
la llar per a aquestes persones grans o dependents i, per tant, la necessitat d’incorporar
també nous professionals en aquest sector. Un sector que, per desgràcia, té part de les
seves treballadores en situació irregular, sense contractació i amb condicions laborals
inadequades, raó per la qual cal seguir apostant per una millora de la qualificació
professional dins aquest sector.
Aquestes activitats formatives hauran d’incloure necessàriament la millora de les
competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, el coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic, incloent-hi la igualtat home-dona i la prevenció de la
violència masclista, i formació laboral en el treball de les cures. Els grups de formació
hauran de tenir entre 15 i 20 alumnes i la llengua de la formació i dels materials didàctics
serà el català. Els projectes hauran de presentar un projecte formatiu estructurat (mòduls
formatius continguts i assignació horària, hores de tutoria i seguiment), calendari
d’execució, la proposta metodològica emprada (tant per la formació com pel seguiment
dels participants en el procés d’inserció laboral), així com el disseny de les pràctiques
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formatives. Les pràctiques formatives es podran dur a terme tant en centres de treball
com en altres instal·lacions diferents, que reprodueixin les característiques d’aquests
centres de manera realista.

Criteris per a l’exclusió de la proposta
Abans de tancar la planificació de les activitats d’aquesta línia, cal tenir en compte una
sèrie de criteris que la podrien excloure. Si contestes negativament alguna de les
següents preguntes, la teva proposta restarà exclosa automàticament:
SÍ/NO
El projecte presentat s’executa entre el 14/03/2020 i el 25/10/2021?
El personal professional que hi intervé té la qualificació professional adequada
per a realitzar aquesta intervenció?
S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la
interculturalitat en documents i materials per part de l’entitat?
La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia
d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la
participació de les dones?
Els valors que fonamenten el projecte estan alineats amb els principis d’igualtat i
respecte a la diversitat?
L’activitat es planteja de manera coherent amb la perspectiva de
l’interculturalisme?
El projecte atén exclusivament persones estrangeres en situació d’atur?
El projecte desenvolupa les pràctiques en instal·lacions que reprodueixen
suficientment les condicions en les quals es desenvoluparà la feina?
El projecte inclou totes les peces formatives incloses en la descripció d’activitats?
Els grups de formació tenen 20 o menys alumnes?
L’aplicació d’aquests criteris d’exclusió es farà per a projectes en l’àmbit del treball de la
llar i de les cures. De manera excepcional, es podran avaluar projectes formatius i
d’inserció laboral en altres àmbits, tot i que l’atorgament anirà condicionat a la
disponibilitat de recursos en aquesta línia, tan bon punt s’hagin atès totes les sol·licituds
en l’àmbit de treball de la llar i de les cures.
Criteris de valoració
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una
rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que
seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols
orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems
que es valoraran en les activitats de la línia A4 (COVID-19):
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Viabilitat tècnica (fins a 25 punts)
1
2
3
4
5
6
7
8

La formació en llengua catalana és impartida per professionals amb la qualificació
adequada?
La formació en coneixement de la societat catalana, del mercat i dels drets laborals
és impartida per professionals amb la qualificació adequada?
El projecte inclou una programació adequada i suficient de la formació laboral en
l’àmbit del treball de cures?
El projecte inclou una programació adequada i suficient de les pràctiques
formatives?
El projecte inclou una metodologia adequada i suficient per a la tutoria dels
alumnes, tant en la formació teòrica com en les pràctiques?
L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a
la realització de l’actuació?
L’entitat incorpora a la realització del projecte personal amb competència cultural en
els col·lectius als quals s’adreça?
El projecte que estem valorant ha estat funcionant 1 any o més anteriorment?

3,125

3,125

3,125

3,125

3,125

3,125

3,125
3,125

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts)
El pressupost s’adequa a les accions proposades?
10 La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost
de l’actuació?
11 L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació?
12 El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de
l’entitat sol·licitant?
9

2,50
2,50
2,50
2,50

Impacte del projecte (fins a 15 punts)
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 50 persones
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 20 persones
15 El territori atès en el projecte és de 6 àmbits territorials fora de l’àmbit metropolità de
Barcelona
16 El territori atès en el projecte és de 4 o 5 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona
17 El territori atès en el projecte és de 2 o 3 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona
13

3,00

14

3,00
3,00

3,00

3,00

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts)
18

El quadre de personal professional i/o voluntari que implementa el projecte té més
d’un 40% de presència de dones?
19 L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan
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directiu?
Clàusules socials (fins a 5 punts)
20

El projecte atén majoritàriament persones estrangeres en situació irregular amb fills
menors a càrrec?
21 El projecte atén majoritàriament persones estrangeres que estan en situació
irregular a l’Estat espanyol per més de 10 anys?

2,50

2,50

Criteris específics (fins a 40 punts)
22
23
24
25
26
27

28
29

La proposta de curs parteix d’una anàlisi prèvia del mercat de treball.
L’entitat que presenta la proposta atén exclusivament persones estrangeres.
L’entitat que presenta la proposta ofereix una bossa de treball per als alumnes que
superin la formació.
L’oferta formativa inclou la formació per a obtenir el Certificat de primera acollida de
es persones immigrades.
L’oferta territorial i horària de la formació té en compte la situació de vulnerabilitat o
les dificultats d’accés dels alumnes potencials.
La proposta didàctica inclou formació en competències transversals i específiques
(coneixement del mercat laboral: obtenir informació i recursos per afrontar amb èxit
un procés de recerca de feina efectiu d’acord amb la situació del mercat laboral
actual, com presentar-se, nous canals de recerca de feina, preparació per a les
entrevistes de feina)
Les pràctiques no laborals representen entre el 20% i el 40% del temps de
formació.
Les pràctiques no laborals representen més del 40% del temps de formació.

6,00
4,00
6,00

4,00

4,00

4,00

4,00
8,00

Indicadors d’activitat
Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva
realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors
que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts
amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva
implantació territorial.
Per a facilitar l’avaluació del projecte, dins la proposta a presentar s’haurà d’incloure la
previsió d’aquests indicadors en el següent format:
a) Implantació territorial
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En el formulari de l’Annex 2 heu de fer constar l’abast territorial de l’acció, indicant
comarques o municipis on es desplega i, si escau, barris. En altres casos, caldrà
indicar alguna informació complementària més
Nombre de municipis on es desenvolupa el projecte
Nombre de comarques on es desenvolupa el projecte

En tots dos casos, caldrà indicar quins i quines. En el cas dels municipis, si es
tracta de municipis amb molta població o amb entitats municipals
descentralitzades (EMD) es recomana que es detalli també aquesta informació per
barris o EMD.
b) Nombre previst de persones ateses o beneficiàries
D’acord amb el quadre que consta al formulari de l’Annex 2:
Homes

Dones

No binari

Total

Persones ateses o beneficiàries (previstes)
Majors de 18 anys
Menors de 18 anys
Total
Percentatge de persones ateses pertanyents a un col·lectiu en risc
d’exclusió social

A més a més, caldrà fer constar el percentatge de persones estrangeres o d’origen
migrant que es pensa atendre en el projecte, si pot ser desglossat per gèneres. En el cas
que la dada estigui disponible, caldrà indicar quin percentatge de persones beneficiàries o
ateses en el projecte correspon a persones estrangeres en situació administrativa
irregular, separant la dada, si és possible, per gèneres.
c) Personal que participa en la implementació de l’activitat
Homes

Dones

No binari

Total

Personal remunerat (professional)
Personal no remunerat (voluntari)
Persones implementant les activitats (previstes)

d) Indicadors d’impacte vinculats a les activitats i valors esperats.
Nombre de projectes d’emprenedoria certificats
Nombre de persones participants que presenten la petició d’arrelament social
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Informació sobre l’atorgament de recursos
L’atorgament de recursos en aquest acció es farà aplicant criteris de proporcionalitat a la
puntuació obtinguda, al nombre de beneficiaris i amb un llindar màxim de 20.000 € per
projecte.
En la fase de justificació, l’entitat beneficiària de la subvenció presentarà una memòria
justificativa amb l’aportació dels indicadors corresponents al compliment de les previsions
explicitades en el projecte. En el cas que es produeixi una clara i injustificada desviació
entre la previsió inicial i el valor final dels indicadors es podrà incoar un expedient de
revocació parcial o total de la subvenció atorgada.
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B1 (COVID-19). Promoció de la xarxa de suport social a l’aprenentatge per als
infants i joves fills de famílies migrants en el context de dificultats que es deriva de
l’epidèmia COVID-19.

Síntesi
Aquests projectes s’adrecen a aconseguir l’èxit educatiu dels infants i joves fills de
famílies migrants en el context de dificultats que es deriva de l’epidèmia COVID-19, a
través de la creació i promoció de la xarxa de suport social a l’aprenentatge i d’espais
d’interacció entre aquests alumnes i les seves famílies.
Els projectes de l’acció B1 (COVID-19) han de tenir caràcter anual i la seva execució s’ha
de produir entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Descripció de les activitats
Les activitats han de tenir com a objectiu posar a l’abast de les famílies els recursos
metodològics i organitzatius necessaris per a implementar les actuacions educatives que
portin a totes les nenes i nens dels barris i pobles de Catalunya a l’èxit educatiu en una
situació de dificultats i incerteses com les que deriven de l’epidèmia de la Covid19.
L’actuació ha de tenir com a base els resultats de recerques educatives que avalin les
actuacions proposades i que hagin mostrat èxit educatiu en anteriors actuacions i
contextos diversos. L’activitat posarà l’enfoc en la formació i dinamització de les famílies i
del voluntariat per tal de que siguin ells qui generin un entorn d’aprenentatge per a totes
les persones. En el marc del treball de les activitats ha d’haver espai per al foment de
l’aprenentatge per als infants i joves, així com per a les seves famílies creant un espai
comú d’interaccions i aprenentatges on multiplicar el coneixement i assegurar l’èxit
educatiu. A la vegada, s’ha de generar una participació de les famílies a l’entorn dels
infants. Les activitats s’hauran d’oferir amb periodicitat setmanal durant un mínim de 15
setmanes.
Entre d’altres, aquestes actuacions educatives poden incloure activitats d’ampliació del
temps d’aprenentatge, activitats TIC, activitats de treball de les competències bàsiques i
específiques o tertúlies dialògiques i els projectes presentats per entitats que aportin la
creació d’una xarxa de voluntariat del barri i de familiars organitzada, estructurada i
sostenible que vetlli per la implantació i manteniment de les actuacions.
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Criteris per a l’exclusió de la proposta
Abans de tancar la planificació de les activitats d’aquesta línia, cal tenir en compte una
sèrie de criteris que la podrien excloure. Si contestes negativament alguna de les
següents preguntes, la teva proposta restarà exclosa automàticament:
SÍ/NO
El projecte presentat s’executa entre el 14/03/2020 i el 25/10/2021?
El projecte inclou la participació de personal voluntari?
S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la
interculturalitat en documents i materials per part de l’entitat?
La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia
d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la
participació de les dones?
Els valors que fonamenten el projecte estan alineats amb els principis d’igualtat i
respecte a la diversitat?
L’activitat es planteja de manera coherent amb la perspectiva de
l’interculturalisme?
Les activitats s’ofereixen per un mínim de 15 setmanes?
La xarxa educativa s’articula en col·laboració amb els centres educatius del seu
territori?

Criteris de valoració
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una
rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que
seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols
orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems
que es valoraran en les activitats de la línia B1 (COVID-19):
Viabilitat tècnica (fins a 25 punts)
1
2
3
4
5
6

El projecte inclou una programació adequada i suficient d’activitats?
El projecte inclou la participació d’entitats associatives del territori que aporten
voluntariat educatiu?
El projecte acredita la participació dels centres educatius del territori?
El projecte acredita la participació d’associacions de familiars d’alumnes dels
centres?
El projecte inclou una metodologia adequada i suficient per a l’assoliment dels
objectius de les activitats?
L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a
la realització de l’actuació?
50

3,125
3,125
3,125
3,125

3,125

3,125

Aquesta guia SÍ és la versió final publicada al web i difosa a
partir de la publicació de les bases de la convocatòria.
Substitueix les versions provisionals anteriors

L’entitat incorpora a la realització del projecte personal amb competència cultural en
els col·lectius als quals s’adreça?
8 El projecte que estem valorant ha estat funcionant 1 any o més anteriorment?
7

3,125
3,125

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts)
El pressupost s’adequa a les accions proposades?
La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost
de l’actuació?
11 L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació?
12 El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de
l’entitat sol·licitant?
9

2,50

10

2,50
2,50
2,50

Impacte del projecte (fins a 15 punts)
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 50 persones
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 20 persones
15 El projecte atén alumnat provinent de 2 o més centres educatius diferents.
16 El projecte atén alumnat provinent de 4 o més centres educatius diferents.
17 El projecte inclou activitats d’atenció a alumnat i a familiars.
13

3,00

14

3,00
3,00
3,00
3,00

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts)
18

El quadre de personal professional i/o voluntari que implementa el projecte té més
d’un 40% de presència de dones?
19 L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan
directiu?

2,50

2,50

Clàusules socials (fins a 5 punts)
20

El projecte atén majoritàriament persones estrangeres en situació irregular amb fills
menors a càrrec?
21 El projecte atén majoritàriament persones estrangeres que estan en situació
irregular a l’Estat espanyol per més de 10 anys?

2,50

2,50

Criteris específics (fins a 40 punts)
22

El projecte posa el focus en aquells entorns de més vulnerabilitat provocat per fet
migratori, per l’impacte de la crisi econòmica, per l’índex de pobresa o altres.
23 El projecte aborda accions d'apoderament de les famílies en entorns educatius.
24 El projecte inclou intervencions de foment del voluntariat.
25 El projecte activa la participació de voluntariat educatiu d’entitats o de centres
educatius.
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26
27

28

29

30
31

El projecte inclou la visió i la implicació de famílies d'origen cultural divers.
El projecte fa una proposta d'intervenció integral tenint en compte totes les
necessitats de tots els infants i joves posant al centre l’aprenentatge i l’èxit
educatiu.
El projecte té una programació suficient i detallada i inclou mecanismes d'avaluació
de l'activitat, projecte o servei; així com l’impacte en els resultats educatius dels
infants i joves.
El projecte inclou activitats d’ampliació del temps d’aprenentatge, activitats TIC,
activitats de treball de les competències bàsiques i específiques o tertúlies
dialògiques.
El projecte s’adreça a més de 100 participants.
El projecte està definit de manera que sigui viable la seva continuïtat a mig termini.

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00
4,00

Indicadors d’activitat
Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva
realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors
que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts
amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva
implantació territorial.
Per a facilitar l’avaluació del projecte, dins la proposta a presentar s’haurà d’incloure la
previsió d’aquests indicadors en el següent format:
a) Implantació territorial
En el formulari de l’Annex 2 heu de fer constar l’abast territorial de l’acció, indicant
comarques o municipis on es desplega i, si escau, barris. En altres casos, caldrà
indicar alguna informació complementària més
Nombre de municipis on es desenvolupa el projecte
Nombre de comarques on es desenvolupa el projecte

En tots dos casos, caldrà indicar quins i quines. En el cas dels municipis, si es
tracta de municipis amb molta població o amb entitats municipals
descentralitzades (EMD) es recomana que es detalli també aquesta informació per
barris o EMD.
b) Nombre previst de persones ateses o beneficiàries
D’acord amb el quadre que consta al formulari de l’Annex 2:
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Homes

Dones

No binari

Total

Persones ateses o beneficiàries (previstes)
Majors de 18 anys
Menors de 18 anys
Total
Percentatge de persones ateses pertanyents a un col·lectiu en risc
d’exclusió social

A més a més, caldrà fer constar el percentatge de persones estrangeres o d’origen
migrant que es pensa atendre en el projecte, si pot ser desglossat per gèneres. En el cas
que la dada estigui disponible, caldrà indicar quin percentatge de persones beneficiàries o
ateses en el projecte correspon a persones estrangeres en situació administrativa
irregular, separant la dada, si és possible, per gèneres.
c) Personal que participa en la implementació de l’activitat
Homes

Dones

No binari

Total

Personal remunerat (professional)
Personal no remunerat (voluntari)
Persones implementant les activitats (previstes)

d) Indicadors d’impacte vinculats a les activitats i valors esperats.
Nombre de projectes d’emprenedoria certificats
Nombre de persones participants que presenten la petició d’arrelament social

Informació sobre l’atorgament de recursos
L’atorgament de recursos en aquest acció es farà aplicant un mòdul unitari de 240 € per
alumne atès en el període d’activitat previst, amb un màxim de 100.000 € per expedient.
Per a fer l’atorgament, les sol·licituds admeses s'ordenaran de manera decreixent d'acord
amb les puntuacions obtingudes i l'import de l’atorgament es determinarà per aplicació del
mòdul anterior fins l'esgotament de la disponibilitat pressupostària.
En la fase de justificació, l’entitat beneficiària de la subvenció presentarà una memòria
justificativa amb l’aportació dels indicadors corresponents al compliment de les previsions
explicitades en el projecte. En el cas que es produeixi una clara i injustificada desviació
entre la previsió i el valor final dels indicadors, es pot incoar un expedient de revocació
parcial o total de la subvenció atorgada.
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B2 (COVID-19). Promoció de la formació de familiars d’alumnes d'origen cultural
divers

Síntesi
Aquests projectes s’adrecen a la promoció de la formació de familiars d’alumnes d'origen
cultural divers, amb actuacions que es s’han de realitzar en centres educatius de màxima
complexitat i per mitjà d'una programació anual d’activitats formatives en les quals
actuaran com a formadors o formadores alumnat voluntari del centre, amb coneixement
en les cultures d'origen d'aquestes famílies
Els projectes de l’acció B2 (COVID-19) han de tenir caràcter anual i la seva execució s’ha
de produir entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Descripció de les activitats
La participació de les famílies a l'escola, el coneixement del sistema educatiu, la
generació d'expectatives positives sobre els fills i les filles i el coneixement de les seves
possibilitats de millora, són alguns dels pilars fonamentals en els quals es recolza l'èxit
educatiu, amb el triple objectiu d'incrementar les competències de les famílies d'origen
cultural divers, ajudant-los a ser més autònoms en les gestions quotidianes de l'escola;
d'apropar a aquestes persones a la mateixa institució escolar, que sovint és percebuda
con un espai aliè per la barrera lingüística, les diferències culturals i el desconeixement
del funcionament del sistema d'acollida; i, per últim, d'apoderar als i les alumnes que
participen en els projectes respecte de les seves pròpies capacitats i expectatives.
Aquests projectes s'adrecen a famílies d'origen cultural divers, es realitzen en centres
educatius de màxima complexitat i consisteixen en la realització d'una programació anual
d’activitats formatives en les quals actuaran com a formadors o formadores alumnat
voluntari del centre, amb coneixement en les cultures d'origen d'aquestes famílies.
Aquesta programació haurà d’incloure formació en competències lingüístiques bàsiques
en llengua catalana i castellana, així com en competència digital bàsica en tecnologies de
la informació. Els grups no podran comptar amb més de 20 participants. Els i les alumnes
voluntàries que participen en el projecte, hauran de rebre una formació prèvia sobre el
programa i el seu funcionament. L’activitat serà conduïda per monitors amb competències
pedagògiques i d’acompanyament personal adequades per al treball amb famílies
d’origen migrant. A més, s’ha de preveure la presència d’un coordinador pedagògic del
projecte, que serà el responsable d’elaborar les programacions i dinamitzar les sessions
de treball. Les activitats s’hauran d’oferir amb periodicitat setmanal durant un mínim de 15
setmanes.
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Criteris per a l’exclusió de la proposta
Abans de tancar la planificació de les activitats d’aquesta línia, cal tenir en compte una
sèrie de criteris que la podrien excloure. Si contestes negativament alguna de les
següents preguntes, la teva proposta restarà exclosa automàticament:
SÍ/NO
El projecte presentat s’executa entre el 14/03/2020 i el 25/10/2021?
El projecte inclou la participació de voluntariat dels centres educatius?
S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la
interculturalitat en documents i materials per part de l’entitat?
La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia
d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la
participació de les dones?
Els valors que fonamenten el projecte estan alineats amb els principis d’igualtat i
respecte a la diversitat?
L’activitat es planteja de manera coherent amb la perspectiva de
l’interculturalisme?
Les activitats s’ofereixen per un mínim de 15 setmanes?
Les activitats formatives inclouen la millora de la competència lingüística en
llengua catalana dels participants?

Criteris de valoració
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una
rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que
seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols
orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems
que es valoraran en les activitats de la línia B2 (COVID-19):
Viabilitat tècnica (fins a 25 punts)
1
2
3
4
5
6
7

El projecte inclou una programació adequada i suficient d’activitats?
L’entitat que presenta el projecte és una entitat de persones d’origen migrant?
L’entitat que presenta el projecte té 5 anys o més d’experiència en projectes de
formació de famílies d’origen migrant en l’àmbit educatiu?
El projecte acredita la participació d’associacions de familiars d’alumnes dels
centres?
El projecte inclou una metodologia adequada i suficient per a l’assoliment dels
objectius de les activitats?
L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a
la realització de l’actuació?
L’entitat incorpora a la realització del projecte personal amb competència cultural en
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8

els col·lectius als quals s’adreça?
El projecte que estem valorant ha estat funcionant 1 any o més anteriorment?

3,125

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts)
El pressupost s’adequa a les accions proposades?
La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost
de l’actuació?
11 L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació?
12 El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de
l’entitat sol·licitant?
9

2,50

10

2,50
2,50
2,50

Impacte del projecte (fins a 15 punts)
13
14
15
16
17

El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 50 persones
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 20 persones
El projecte atén familiars provinents de 2 o més centres educatius diferents.
El projecte atén familiars provinents de 4 o més centres educatius diferents.
El projecte atén familiars provinents de 6 o més centres educatius diferents.

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts)
18

El quadre de personal professional i/o voluntari que implementa el projecte té més
d’un 40% de presència de dones?
19 L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan
directiu?

2,50

2,50

Clàusules socials (fins a 5 punts)
20

El projecte atén majoritàriament persones estrangeres en situació irregular amb fills
menors a càrrec?
21 El projecte atén majoritàriament persones estrangeres que estan en situació
irregular a l’Estat espanyol per més de 10 anys?

2,50

2,50

Criteris específics (fins a 40 punts)
22

El projecte es desenvolupa en centres educatius de màxima complexitat.
Els i les alumnes monitors són voluntaris del centre i han rebut formació prèvia per
al desenvolupament de l'actuació.
24 Els i les alumnes monitors tenen competències en les cultures d’origen de les
famílies que participen al projecte.
25 Es preveu la presència d’alumnes voluntaris a raó d’un voluntari, com a mínim, per
cada 5 alumnes.

4,00

23
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26
27
28
29
30
31

El personal de coordinació del projecte té competències en les cultures d’origen de
les famílies que participen al projecte.
Els grups tenen 15 alumnes o menys.
El projecte té una programació anual, detallada trimestralment, segons les
competències proposades.
El projecte preveu activitats que apropin a les famílies participants a l’escola.
El projecte preveu mecanismes de difusió entre la comunitat educativa.
L’activitat inclou mecanismes de coordinació de periodicitat mensual amb els
centres educatius on es fa la intervenció.

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Indicadors d’activitat
Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva
realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors
que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts
amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva
implantació territorial.
Per a facilitar l’avaluació del projecte, dins la proposta a presentar s’haurà d’incloure la
previsió d’aquests indicadors en el següent format:
a) Implantació territorial
En el formulari de l’Annex 2 heu de fer constar l’abast territorial de l’acció, indicant
comarques o municipis on es desplega i, si escau, barris. En altres casos, caldrà
indicar alguna informació complementària més
Nombre de municipis on es desenvolupa el projecte
Nombre de comarques on es desenvolupa el projecte

En tots dos casos, caldrà indicar quins i quines. En el cas dels municipis, si es
tracta de municipis amb molta població o amb entitats municipals
descentralitzades (EMD) es recomana que es detalli també aquesta informació per
barris o EMD.

b) Nombre previst de persones ateses o beneficiàries
D’acord amb el quadre que consta al formulari de l’Annex 2:
Homes

Dones

No binari

Total

Persones ateses o beneficiàries (previstes)
Majors de 18 anys
Menors de 18 anys
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Total
Percentatge de persones ateses pertanyents a un col·lectiu en risc
d’exclusió social

A més a més, caldrà fer constar el percentatge de persones estrangeres o d’origen
migrant que es pensa atendre en el projecte, si pot ser desglossat per gèneres. En el cas
que la dada estigui disponible, caldrà indicar quin percentatge de persones beneficiàries o
ateses en el projecte correspon a persones estrangeres en situació administrativa
irregular, separant la dada, si és possible, per gèneres.
c) Personal que participa en la implementació de l’activitat
Homes

Dones

No binari

Total

Personal remunerat (professional)
Personal no remunerat (voluntari)
Persones implementant les activitats (previstes)

d) Indicadors d’impacte vinculats a les activitats i valors esperats.
Nombre de projectes d’emprenedoria certificats
Nombre de persones participants que presenten la petició d’arrelament social

Informació sobre l’atorgament de recursos
L’atorgament de recursos en aquest acció es farà aplicant un mòdul unitari de 240 € per
familiar atès en el període d’activitat previst, amb un màxim de 100.000 € per expedient.
Per a fer l’atorgament, les sol·licituds admeses s'ordenaran de manera decreixent d'acord
amb les puntuacions obtingudes i l'import de l’atorgament es determinarà per aplicació del
mòdul anterior fins l'esgotament de la disponibilitat pressupostària.
En la fase de justificació, l’entitat beneficiària de la subvenció presentarà una memòria
justificativa amb l’aportació dels indicadors corresponents al compliment de les previsions
explicitades en el projecte. En el cas que es produeixi una clara i injustificada desviació
entre la previsió i el valor final dels indicadors, es pot incoar un expedient de revocació
parcial o total de la subvenció atorgada.
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B3 (COVID-19). B3 (COVID-19). Formació en programació TIC per a alumnat de
centres educatius d'alta complexitat per a alumnat major de 14 anys i per als seus
familiars adults.

Síntesi
Aquests projectes ofereixen formació en programació TIC per a alumnat de centres
educatius d’alta complexitat major de 14 anys i per als seus familiars adults. Aquesta
formació ha d’estar estructurada per nivells, permetent l’accés amb independència del
nivell competencial previ dels participants, ha d’estar orientada a l’adquisició de
competències professionals i ha de ser motivadora per a la continuïtat educativa. L’oferta
d’aquestes activitats s’ha de fer en horari no lectiu i s’ha d’impartir en centres educatius
públics de secundària.
Els projectes de l’acció B3 (COVID-19) han de tenir caràcter anual i la seva execució s’ha
de produir entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Descripció de les activitats
Aquestes activitats consisteixen en la realització de cursos de formació en programació
informàtica en centres educatius públics de màxima complexitat, adreçats a alumnat del
centre major de 14 anys i als seus familiars adults. Aquesta formació haurà d’estar
estructurada per nivells, permetent l’accés amb independència del nivell competencial
previ dels participants, haurà d’estar orientada a l’adquisició de competències
professionals i haurà de ser motivadora per a la continuïtat educativa. L’oferta d’aquestes
activitats s’haurà de fer en horari no lectiu i s’haurà d’impartir en centres educatius públics
de secundària. El personal que impartirà l’activitat haurà ser voluntari i haurà de tenir
acreditada la seva competència en la matèria, ja sigui a través de titulacions
acadèmiques, ja sigui a través de la seva experiència professional en el sector tecnològic.
Les propostes presentades hauran d’incloure la programació dels mòduls formatius, la
metodologia de treball emprada, el perfil dels voluntaris i els requeriments d’espai i de
maquinari necessari. Els grups d’alumnes no hauran de superar els 20 participants i
l’activitat s’haurà d’oferir setmanal durant un període superior a les 15 setmanes.

Criteris per a l’exclusió de la proposta
Abans de tancar la planificació de les activitats d’aquesta línia, cal tenir en compte una
sèrie de criteris que la podrien excloure. Si contestes negativament alguna de les
següents preguntes, la teva proposta restarà exclosa automàticament:
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SÍ/NO
El projecte presentat s’executa entre el 14/03/2020 i el 25/10/2021?
El projecte inclou la participació de professorat voluntari amb competència
tecnològica?
S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la
interculturalitat en documents i materials per part de l’entitat?
La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia
d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la
participació de les dones?
Els valors que fonamenten el projecte estan alineats amb els principis d’igualtat i
respecte a la diversitat?
L’activitat es planteja de manera coherent amb la perspectiva de
l’interculturalisme?
Les activitats s’ofereixen per un mínim de 15 setmanes?
Les activitats s’adrecen a alumnat i/o familiars de centres educatius d’alta
complexitat?
Els grups d’activitat tenen 20 o menys participants?

Criteris de valoració
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una
rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que
seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols
orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems
que es valoraran en les activitats de la línia B3 (COVID-19):
Viabilitat tècnica (fins a 25 punts)
1
2
3
4
5
6
7
8

El projecte inclou una programació adequada i suficient d’activitats?
El projecte inclou una justificació de la selecció de continguts formatius en matèria
de programació TIC?
El projecte preveu l’ús de software lliure?
El projecte acredita la participació dels equips docents dels centres educatius on es
realitzaran les activitats?
El projecte inclou una metodologia adequada i suficient per a l’assoliment dels
objectius de les activitats?
L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a
la realització de l’actuació?
L’entitat incorpora a la realització del projecte personal amb competència cultural en
els col·lectius als quals s’adreça?
El projecte que estem valorant ha estat funcionant 1 any o més anteriorment?
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Viabilitat econòmica (fins a 10 punts)
El pressupost s’adequa a les accions proposades?
La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost
de l’actuació?
11 L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació?
12 El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de
l’entitat sol·licitant?
9

2,50

10

2,50
2,50
2,50

Impacte del projecte (fins a 15 punts)
13
14
15
16
17

El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 50 persones
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 20 persones
El projecte atén alumnes o familiars provinents de 2 o més centres educatius
diferents.
El projecte atén alumnes o familiars provinents de 4 o més centres educatius
diferents.
El projecte atén alumnes o familiars provinents de 6 o més centres educatius
diferents.

3,00
3,00
3,00

3,00

3,00

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts)
18

El quadre de personal professional i/o voluntari que implementa el projecte té més
d’un 40% de presència de dones?
19 L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan
directiu?

2,50

2,50

Clàusules socials (fins a 5 punts)
20

El projecte atén majoritàriament persones estrangeres en situació irregular amb fills
menors a càrrec?
21 El projecte atén majoritàriament persones estrangeres que estan en situació
irregular a l’Estat espanyol per més de 10 anys?

2,50

2,50

Criteris específics (fins a 40 punts)
L’oferta formativa es farà dins les instal·lacions de centres educatius públics.
23 L’estructuració en nivells de l’oferta formativa és progressiva i s’adequa al perfil
d’alumnat participants.
24 El projecte preveu mecanismes per a facilitar mitjans tecnològics i connectivitat als
alumnes que no en disposin a casa seva.
25 L’entitat que presenta el projecte té de 3 a 5 anys o més d’experiència en
programes d’educació tecnològica per a joves en situació de vulnerabilitat social.
22
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L’entitat que presenta el projecte té més de 5 anys o més d’experiència en
programes d’educació tecnològica per a joves en situació de vulnerabilitat social.
27 El projecte inclou una descripció de la metodologia d’obtenció de formadors
voluntaris.
28 El projecte inclou acord de col·laboració amb empreses del sector tecnològic per a
l’aportació de voluntaris o de material.
26

8,00

6,00

6,00

Indicadors d’activitat
Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva
realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors
que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts
amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva
implantació territorial.
Per a facilitar l’avaluació del projecte, dins la proposta a presentar s’haurà d’incloure la
previsió d’aquests indicadors en el següent format:
a) Implantació territorial
En el formulari de l’Annex 2 heu de fer constar l’abast territorial de l’acció, indicant
comarques o municipis on es desplega i, si escau, barris. En altres casos, caldrà
indicar alguna informació complementària més
Nombre de municipis on es desenvolupa el projecte
Nombre de comarques on es desenvolupa el projecte

En tots dos casos, caldrà indicar quins i quines. En el cas dels municipis, si es
tracta de municipis amb molta població o amb entitats municipals
descentralitzades (EMD) es recomana que es detalli també aquesta informació per
barris o EMD.
b) Nombre previst de persones ateses o beneficiàries
D’acord amb el quadre que consta al formulari de l’Annex 2:
Homes

Dones

No binari

Total

Persones ateses o beneficiàries (previstes)
Majors de 18 anys
Menors de 18 anys
Total
Percentatge de persones ateses pertanyents a un col·lectiu en risc
d’exclusió social
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A més a més, caldrà fer constar el percentatge de persones estrangeres o d’origen
migrant que es pensa atendre en el projecte, si pot ser desglossat per gèneres. En el cas
que la dada estigui disponible, caldrà indicar quin percentatge de persones beneficiàries o
ateses en el projecte correspon a persones estrangeres en situació administrativa
irregular, separant la dada, si és possible, per gèneres.
c) Personal que participa en la implementació de l’activitat
Homes

Dones

No binari

Total

Personal remunerat (professional)
Personal no remunerat (voluntari)
Persones implementant les activitats (previstes)

d) Indicadors d’impacte vinculats a les activitats i valors esperats.
Nombre de projectes d’emprenedoria certificats
Nombre de persones participants que presenten la petició d’arrelament social

Informació sobre l’atorgament de recursos
L’atorgament de recursos en aquest acció es farà aplicant criteris de proporcionalitat a la
puntuació obtinguda, al nombre de beneficiaris i amb un llindar màxim de 100.000 € per
projecte.
En la fase de justificació, l’entitat beneficiària de la subvenció presentarà una memòria
justificativa amb l’aportació dels indicadors corresponents al compliment de les previsions
explicitades en el projecte. En el cas que es produeixi una clara i injustificada desviació
entre la previsió inicial i el valor final dels indicadors es podrà incoar un expedient de
revocació parcial o total de la subvenció atorgada.
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C1 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del Servei de Primera
Acollida en format presencial

Síntesi
Aquests projectes s’adrecen a l’oferta presencial, adaptada a les circumstàncies
especials de prevenció a causa de l’epidèmia de COVID-19, dels mòduls formatius del
Servei de Primera Acollida, en concret i com a mínim, el mòdul A.1 de 90 de llengua
catalana, el mòdul B, de 15 hores, de coneixement del mercat i dels drets laborals i el
mòdul C, de 15 hores, de coneixement de la societat catalana.
Els projectes de l’acció C1 (COVID-19) han de tenir caràcter anual i la seva execució s’ha
de produir entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Descripció de les activitats
Aquestes activitats han de tenir com a objectiu mínim la realització en format presencial
de mòduls formatius dels Servei de Primera Acollida previstos a la Llei 10/2010, del 7 de
maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, que són els
mòduls A.1) Competències lingüístiques bàsiques, B) Coneixements laborals i
d’estrangeria i C) Coneixement de l’entorn, per tal de proporcionar recursos que
garanteixin l’autonomia, la inclusió social i que permetin evitar l’exclusió social de les
persones estrangeres immigrades. La durada i continguts d’aquests mòduls són els que
estan previstos al Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les
persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
La ràtio màxima d’alumnes per grup serà de 20 persones i la mínima de 10, i les
condicions materials en les quals s’haurà d’impartir la docència hauran de respectar les
instruccions de prevenció de contagis establertes per les autoritats sanitàries o per
instrucció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Serà obligatori el registre
d’assistència de l’alumnat participant d’acord amb els formats previstos per a la
justificació dels Fons Socials Europeus. Al final de la formació s’haurà d’emetre una
certificació d’assistència i/o d’assistència i aprofitament que tindrà validesa per a la
tramitació de la certificació del Servei de Primera Acollida a través dels ens locals. Es
podran afegir activitats formatives per a la competència digital bàsica i activitats de
formació en igualtat de drets entre dones i homes.
La inscripció d’alumnes es podrà fer a partir de la xarxa pròpia de l’entitat que fa la
formació i a partir de les derivacions que realitzin els ens locals del territori proper. En
aquest cas, la gestió d’aquesta derivació es podrà fer directament entre l’ens local i
l’entitat que fa la formació o, si escau, es farà amb intervenció del personal tècnic de la
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SIMC per tal de garantir una cobertura òptima de la demanda existent a partir de l’oferta
subvencionada.

Criteris per a l’exclusió de la proposta
Abans de tancar la planificació de les activitats d’aquesta línia, cal tenir en compte una
sèrie de criteris que la podrien excloure. Si contestes negativament alguna de les
següents preguntes, la teva proposta restarà exclosa automàticament:
SÍ/NO
El projecte presentat s’executa entre el 14/03/2020 i el 25/10/2021?
El projecte inclou les mesures necessàries de prevenció per a la realització
d’activitats de formació presencial en el context de l’epidèmia de COVID-19?
S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la
interculturalitat en documents i materials per part de l’entitat?
La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia
d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la
participació de les dones?
Els valors que fonamenten el projecte estan alineats amb els principis d’igualtat i
respecte a la diversitat?
L’activitat es planteja de manera coherent amb la perspectiva de
l’interculturalisme?
La ràtio prevista d’alumnat per grup està compresa entre 10 i 20 alumnes?
El projecte preveu el registre d’assistència d’alumnat amb els formats previstos
per a la justificació del Fons Social Europeu?
El projecte compleix els mínims d’hores lectives previstos per als mòduls
formatius obligatoris del S1A?
El personal que impartirà la formació compleix amb les recomanacions de
qualificació previstes en aquesta guia?
Les recomanacions de qualificació per al personal que imparteix formació estan en
l’apartat 11 d’aquesta guia.
Criteris de valoració
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una
rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que
seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols
orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems
que es valoraran en les activitats de la línia C1 (COVID-19):
Viabilitat tècnica (fins a 25 punts)
1

L’entitat acredita una experiència de 3 o més anys en la realització d’activitats de
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2
3
4
5
6
7
8

formació per a persones migrants?
L’entitat acredita una experiència de 6 o més anys en la realització d’activitats de
formació per a persones migrants?
L’entitat acredita 10 o més anys d’experiència en la realització de projectes socials
adreçats a persones migrants?
L'entitat incorpora el treball de personal voluntari, seguint els criteris de la Llei de
Voluntariat?
L’entitat sol·licitant és una entitat de persones migrants o de persones d’origen
migrant?
L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a
la realització de l’actuació?
L’entitat incorpora a la realització del projecte personal amb competència cultural en
els col·lectius als quals s’adreça?
El projecte que estem valorant ha estat funcionant 1 any o més anteriorment?

3,125

3,125

3,125

3,125

3,125

3,125
3,125

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts)
El pressupost s’adequa a les accions proposades?
10 La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost
de l’actuació?
11 L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació?
12 El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de
l’entitat sol·licitant?
9

2,50
2,50
2,50
2,50

Impacte del projecte (fins a 15 punts)
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 200 persones
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 100 persones
15 El territori atès en el projecte és de 6 àmbits territorials fora de l’àmbit metropolità de
Barcelona
16 El territori atès en el projecte és de 4 o 5 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona
17 El territori atès en el projecte és de 2 o 3 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona
13

3,00

14

3,00
3,00

3,00

3,00

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts)
18

El quadre de personal professional i/o voluntari que implementa el projecte té més
d’un 40% de presència de dones?
19 L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan
directiu?

2,50

2,50

Clàusules socials (fins a 5 punts)
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20

El projecte atén majoritàriament persones estrangeres en situació irregular amb fills
menors a càrrec?
21 El projecte atén majoritàriament persones estrangeres que estan en situació
irregular a l’Estat espanyol per més de 10 anys?

2,50

2,50

Criteris específics (fins a 40 punts)
22
23
24
25
26

27
28
29

L’entitat té entre els seus àmbits d’actuació treballar per a l’acollida i la integració
social de persones estrangeres immigrades.
El personal formador acredita experiència en impartir el mòdul formatiu
corresponent al projecte sol·licitat.
La proposta metodològica és adequada al perfil de l’alumnat.
El projecte té una programació detallada i inclou mecanismes d'avaluació i de
seguiment de l’assistència dels usuaris de l'activitat, projecte o servei.
Es disposa d’un local que consti, com a mínim, d’una sala per a impartir la formació,
amb capacitat suficient per a almenys 10 alumnes amb una ràtio d’espai de 4 m2
per alumne, i que compleixi amb les condicions d’accessibilitat, seguretat i
habitabilitat que estableix la normativa i les nomes sanitàries vigents.
El projecte especifica els canals de derivació d’alumnat des dels serveis de primera
acollida local fins a la formació.
El projecte inclou mecanismes de treball en xarxa territorial amb altres entitats o
ens.
El projecte inclou intervencions amb persones immigrades menors d’edat però que
tinguin una edat superior a l’establerta per a la finalització de l’escolaritat
obligatòria.

4,00

6,00
4,00
4,00

8,00

6,00

4,00

4,00

Indicadors d’activitat
Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva
realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors
que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts
amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva
implantació territorial.
Per a facilitar l’avaluació del projecte, dins la proposta a presentar s’haurà d’incloure la
previsió d’aquests indicadors en el següent format:
a) Implantació territorial
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En el formulari de l’Annex 2 heu de fer constar l’abast territorial de l’acció, indicant
comarques o municipis on es desplega i, si escau, barris. En altres casos, caldrà
indicar alguna informació complementària més
Nombre de municipis on es desenvolupa el projecte
Nombre de comarques on es desenvolupa el projecte

En tots dos casos, caldrà indicar quins i quines. En el cas dels municipis, si es
tracta de municipis amb molta població o amb entitats municipals
descentralitzades (EMD) es recomana que es detalli també aquesta informació per
barris o EMD.
b) Nombre previst de persones ateses o beneficiàries
D’acord amb el quadre que consta al formulari de l’Annex 2:
Homes

Dones

No binari

Total

Persones ateses o beneficiàries (previstes)
Majors de 18 anys
Menors de 18 anys
Total
Percentatge de persones ateses pertanyents a un col·lectiu en risc
d’exclusió social

A més a més, caldrà fer constar el percentatge de persones estrangeres o d’origen
migrant que es pensa atendre en el projecte, si pot ser desglossat per gèneres. En el cas
que la dada estigui disponible, caldrà indicar quin percentatge de persones beneficiàries o
ateses en el projecte correspon a persones estrangeres en situació administrativa
irregular, separant la dada, si és possible, per gèneres.
c) Personal que participa en la implementació de l’activitat
Homes

Dones

No binari

Total

Personal remunerat (professional)
Personal no remunerat (voluntari)
Persones implementant les activitats (previstes)

d) Indicadors d’impacte vinculats a les activitats i valors esperats.
Nombre de projectes d’emprenedoria certificats
Nombre de persones participants que presenten la petició d’arrelament social

Informació sobre l’atorgament de recursos
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L’atorgament de recursos en aquest acció es farà aplicant un mòdul unitari de 50 € per
hora de formació, amb un màxim de 120.000 € per expedient.
Per a fer l’atorgament, les sol·licituds admeses s'ordenaran de manera decreixent d'acord
amb les puntuacions obtingudes i l'import de l’atorgament es determinarà per aplicació del
mòdul anterior fins l'esgotament de la disponibilitat pressupostària.
Aquesta ordenació es farà de manera separada per cadascun dels territoris indicats en la
llista de prioritats territorials, fins a arribar al topall previst en aquesta llista:
Territori
Nombre d’edicions
Barcelonès
14
Baix Llobregat
3
Maresme
2
Vallès Occidental
3
Vallès Oriental
3
Comarques Gironines
5
Alt Pirineu i Aran
1
Ponent
3
Catalunya Central
2
Penedès
2
Camp de Tarragona
3
Terres de l’Ebre
1
Aquesta priorització es farà amb els projectes que proposin la realització dels 3 mòduls
formatius del Servei de Primera Acollida.
Només en el cas que les sol·licituds corresponents a aquestes ubicacions prioritàries no
igualin el màxim indicat, s’acceptaran altres sol·licituds en altres àmbits territorials per
sobre del màxim indicat. La valoració d’aquestes altres sol·licituds es farà de manera
conjunta per a tot el territori i l’assignació de recursos es farà per ordre estricte de
puntuació dels projectes i fins a l’esgotament dels recursos previstos en aquesta acció.
Un cop s’hagi fet l’atorgament per als projectes que proposen la realització dels 3 mòduls
formatius del Servei de Primera Acollida, s’aplicaran de nou els mateixos principis de
priorització per a la resta de projectes que proposin la realització de 2 o 1 mòdul formatiu
del Servei de Primera Acollida.
En la fase de justificació, l’entitat beneficiària de la subvenció presentarà una memòria
justificativa amb l’aportació dels indicadors corresponents al compliment de les previsions
explicitades en el projecte. En el cas que es produeixi una clara i injustificada desviació
entre la previsió i el valor final dels indicadors, es pot incoar un expedient de revocació
parcial o total de la subvenció atorgada.
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C2 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del Servei de Primera
Acollida en format no presencial

Síntesi
Aquests projectes s’adrecen a l’oferta dels mòduls formatius A.1, B i C del Servei de
Primera Acollida en format no presencial, amb un mínim de 90, 15 i 15 hores lectives,
respectivament, i amb un màxim de 15 hores de formació en competència digital, si escau
presencial, adaptada a les circumstàncies especials de prevenció a causa de l’epidèmia
de COVID-19, dels mòduls formatius del Servei de Primera Acollida, en concret i com a
mínim, el mòdul A.1 de 90 de llengua catalana, el mòdul B, de 15 hores, de coneixement
del mercat i dels drets laborals i el mòdul C, de 15 hores, de coneixement de la societat
catalana.
Els projectes de l’acció C2 (COVID-19) han de tenir caràcter anual i la seva execució s’ha
de produir entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Descripció de les activitats
Aquestes activitats han de tenir com a objectiu mínim la realització en format no
presencial de mòduls formatius dels Servei de Primera Acollida previstos a la Llei
10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya, que són els mòduls A.1) Competències lingüístiques bàsiques, B)
Coneixements laborals i d’estrangeria i C) Coneixement de l’entorn, per tal de
proporcionar recursos que garanteixin l’autonomia, la inclusió social i que permetin evitar
l’exclusió social de les persones estrangeres immigrades. La durada i continguts
d’aquests mòduls són els que estan previstos al Decret 150/2014, de 18 de novembre,
dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
La ràtio màxima d’alumnes per grup serà de 20 persones i la formació s’haurà de
programar i impartir en una plataforma digital que permeti l’accés a distància de l’alumnat,
ja sigui sincrònic o asincrònic, compatible amb els diferents dispositius tecnològics
d’accés (ordinador, tauleta, telefonia mòbil). Serà obligatori el registre d’assistència de
l’alumnat participant d’acord amb els formats previstos per a la justificació dels Fons
Socials Europeus. Al final de la formació s’haurà d’emetre una certificació d’assistència i/o
d’assistència i aprofitament que tindrà validesa per a la tramitació de la certificació del
Servei de Primera Acollida a través dels ens locals.
En el cas que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posi en funcionament
una plataforma de formació en línia, les activitats subvencionades en aquesta acció
hauran de ser migrades a la plataforma corporativa. En el cas que el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies disposin de materials formatius propis en aquesta
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plataforma corporativa, seran d’ús obligatori per part dels formadors. Als mòduls formatius
corresponents, estrictament, a la prestació del Servei de Primera Acollida, caldrà afegir
de manera obligatòria un mòdul de formació en competència digital que permeti als
usuaris el seguiment i aprofitament dels continguts de formació. Aquest mòdul haurà de
tenir una durada inferior a 15 hores i haurà d’incloure continguts relatius a l’ús del correu
electrònic, navegació en Internet, enviament de fitxers, ús d’aplicacions de missatgeria
instantània i d’aplicacions de videoconferència. Es podran afegir activitats de formació en
igualtat de drets entre dones i homes.

Criteris per a l’exclusió de la proposta
Abans de tancar la planificació de les activitats d’aquesta línia, cal tenir en compte una
sèrie de criteris que la podrien excloure. Si contestes negativament alguna de les
següents preguntes, la teva proposta restarà exclosa automàticament:
SÍ/NO
El projecte presentat s’executa entre el 14/03/2020 i el 25/10/2021?
S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la
interculturalitat en documents i materials per part de l’entitat?
La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia
d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la
participació de les dones?
Els valors que fonamenten el projecte estan alineats amb els principis d’igualtat i
respecte a la diversitat?
L’activitat es planteja de manera coherent amb la perspectiva de
l’interculturalisme?
La ràtio prevista d’alumnat per grup és igual o inferior 20 alumnes?
El projecte preveu l’ús d’una plataforma digital d’aprenentatge pròpia o de la
plataforma que el DTASF posi a disposició per a aquests mòduls formatius?
El projecte compleix els mínims d’hores lectives previstos per als mòduls
formatius obligatoris del S1A?
El personal que impartirà la formació compleix amb les recomanacions de
qualificació previstes en aquesta guia?
Les recomanacions de qualificació per al personal que imparteix formació estan en
l’apartat 11 d’aquesta guia.

Criteris de valoració
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una
rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que
seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols
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orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems
que es valoraran en les activitats de la línia C2 (COVID-19):
Viabilitat tècnica (fins a 25 punts)
1
2
3
4
5
6
7
8

L’entitat acredita una experiència de 3 o més anys en la realització d’activitats de
formació per a persones migrants?
L’entitat acredita una experiència de 6 o més anys en la realització d’activitats de
formació per a persones migrants?
L’entitat acredita 10 o més anys d’experiència en la realització de projectes socials
adreçats a persones migrants?
L'entitat incorpora el treball de personal voluntari, seguint els criteris de la Llei de
Voluntariat?
L’entitat sol·licitant és una entitat de persones migrants o de persones d’origen
migrant?
L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a
la realització de l’actuació?
L’entitat incorpora a la realització del projecte personal amb competència cultural en
els col·lectius als quals s’adreça?
El projecte que estem valorant ha estat funcionant 1 any o més anteriorment?

3,125

3,125

3,125

3,125

3,125

3,125

3,125
3,125

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts)
El pressupost s’adequa a les accions proposades?
10 La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost
de l’actuació?
11 L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació?
12 El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de
l’entitat sol·licitant?
9

2,50
2,50
2,50
2,50

Impacte del projecte (fins a 15 punts)
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 200 persones
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 100 persones
15 El territori atès en el projecte és de 6 àmbits territorials fora de l’àmbit metropolità de
Barcelona
16 El territori atès en el projecte és de 4 o 5 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona
17 El territori atès en el projecte és de 2 o 3 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona
13

3,00

14

3,00
3,00

3,00

3,00

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts)
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18

El quadre de personal professional i/o voluntari que implementa el projecte té més
d’un 40% de presència de dones?
19 L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan
directiu?

2,50

2,50

Clàusules socials (fins a 5 punts)
20

El projecte atén majoritàriament persones estrangeres en situació irregular amb fills
menors a càrrec?
21 El projecte atén majoritàriament persones estrangeres que estan en situació
irregular a l’Estat espanyol per més de 10 anys?

2,50

2,50

Criteris específics (fins a 40 punts)
22
23
24
25
26
27
28
29

L’entitat té entre els seus àmbits d’actuació treballar per a l’acollida i la integració
social de persones estrangeres immigrades.
El personal formador acredita experiència en impartir el mòdul formatiu
corresponent al projecte sol·licitat.
El personal formador acredita experiència en docència en línia.
El projecte té una programació detallada i inclou mecanismes d'avaluació i de
seguiment de l’assistència dels usuaris de l'activitat, projecte o servei.
Es disposa d’una plataforma tecnològica pròpia que allotgi els materials formatius i
que permeti accés multicanal.
El projecte preveu mecanismes de migració o adaptació dels continguts formatius a
d’altres plataformes tecnològiques alienes
Els criteris de disseny dels materials educatius en línia és l’adequat per al perfil
d’alumnat al qual s’adreça el curs.
El projecte especifica els canals de derivació d’alumnat des dels serveis de primera
acollida local fins a la formació.

4,00

4,00
8,00
4,00

8,00

4,00

4,00

4,00

Indicadors d’activitat
Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva
realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors
que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts
amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva
implantació territorial.
Per a facilitar l’avaluació del projecte, dins la proposta a presentar s’haurà d’incloure la
previsió d’aquests indicadors en el següent format:
a) Implantació territorial
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En el formulari de l’Annex 2 heu de fer constar l’abast territorial de l’acció, indicant
comarques o municipis on es desplega i, si escau, barris. En altres casos, caldrà
indicar alguna informació complementària més
Nombre de municipis on es desenvolupa el projecte
Nombre de comarques on es desenvolupa el projecte

En tots dos casos, caldrà indicar quins i quines. En el cas dels municipis, si es
tracta de municipis amb molta població o amb entitats municipals
descentralitzades (EMD) es recomana que es detalli també aquesta informació per
barris o EMD.
b) Nombre previst de persones ateses o beneficiàries
D’acord amb el quadre que consta al formulari de l’Annex 2:
Homes

Dones

No binari

Total

Persones ateses o beneficiàries (previstes)
Majors de 18 anys
Menors de 18 anys
Total
Percentatge de persones ateses pertanyents a un col·lectiu en risc
d’exclusió social

A més a més, caldrà fer constar el percentatge de persones estrangeres o d’origen
migrant que es pensa atendre en el projecte, si pot ser desglossat per gèneres. En el cas
que la dada estigui disponible, caldrà indicar quin percentatge de persones beneficiàries o
ateses en el projecte correspon a persones estrangeres en situació administrativa
irregular, separant la dada, si és possible, per gèneres.
c) Personal que participa en la implementació de l’activitat
Homes

Dones

No binari

Total

Personal remunerat (professional)
Personal no remunerat (voluntari)
Persones implementant les activitats (previstes)

d) Indicadors d’impacte vinculats a les activitats i valors esperats.
Nombre de projectes d’emprenedoria certificats
Nombre de persones participants que presenten la petició d’arrelament social
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Informació sobre l’atorgament de recursos
L’atorgament de recursos en aquest acció es farà aplicant un mòdul unitari de 30 € per
hora de formació, amb un màxim de 540.000 € per expedient.
Per a fer l’atorgament, les sol·licituds admeses s'ordenaran de manera decreixent d'acord
amb les puntuacions obtingudes i l'import de l’atorgament es determinarà per aplicació del
mòdul anterior fins l'esgotament de la disponibilitat pressupostària.
Aquesta ordenació es farà de manera separada per cadascun dels territoris indicats en la
llista de prioritats territorials, fins a arribar al topall previst en aquesta llista:
Territori
Nombre d’edicions
Barcelonès
130
Baix Llobregat
20
Maresme
10
Vallès Occidental
20
Vallès Oriental
10
Comarques Gironines
30
Alt Pirineu i Aran
2
Ponent
15
Catalunya Central
10
Penedès
10
Camp de Tarragona
15
Terres de l’Ebre
5
Aquesta priorització es farà amb els projectes que proposin la realització dels 3 mòduls
formatius del Servei de Primera Acollida.
Només en el cas que les sol·licituds corresponents a aquestes ubicacions prioritàries no
igualin el màxim indicat, s’acceptaran altres sol·licituds en altres àmbits territorials per
sobre del màxim indicat. La valoració d’aquestes altres sol·licituds es farà de manera
conjunta per a tot el territori i l’assignació de recursos es farà per ordre estricte de
puntuació dels projectes i fins a l’esgotament dels recursos previstos en aquesta acció.
Un cop s’hagi fet l’atorgament per als projectes que proposen la realització dels 3 mòduls
formatius del Servei de Primera Acollida, s’aplicaran de nou els mateixos principis de
priorització per a la resta de projectes que proposin la realització de 2 o 1 mòdul formatiu
del Servei de Primera Acollida.
En la fase de justificació, l’entitat beneficiària de la subvenció presentarà una memòria
justificativa amb l’aportació dels indicadors corresponents al compliment de les previsions
explicitades en el projecte. En el cas que es produeixi una clara i injustificada desviació
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entre la previsió i el valor final dels indicadors, es pot incoar un expedient de revocació
parcial o total de la subvenció atorgada.
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C3 (COVID-19). Prestació del mòdul A.3 d’alfabetització en format no presencial.
Síntesi
Aquests projectes s’adrecen a l’oferta del mòdul A.3 d’alfabetització en format no
presencial, amb un mínim de 120 hores lectives i amb un màxim de 15 hores de formació
en competència digital, si escau.
Els projectes de l’acció C3 (COVID-19) han de tenir caràcter anual i la seva execució s’ha
de produir entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Descripció de les activitats
Aquestes activitats han de tenir com objectiu la realització del mòdul formatiu del Servei
de Primera Acollida previst a la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones
immigrades i de les retornades a Catalunya, A.3 d’alfabetització, per a persones
neolectores en format telemàtic, per tal de proporcionar recursos que garanteixin
l’autonomia, inclusió social i que els permeti evitar l’exclusió social de les persones
estrangeres immigrades.
La ràtio màxima d’alumnes per grup serà de 20 persones i la formació s’haurà de
programar i impartir en una plataforma digital que permeti l’accés a distància de l’alumnat,
ja sigui sincrònic o asincrònic, compatible amb els diferents dispositius tecnològics
d’accés (ordinador, tauleta, telefonia mòbil). Serà obligatori el registre d’assistència de
l’alumnat participant d’acord amb els formats previstos per a la justificació dels Fons
Socials Europeus. Al final de la formació s’haurà d’emetre una certificació d’assistència i/o
d’assistència i aprofitament que tindrà validesa per a la tramitació de la certificació del
Servei de Primera Acollida a través dels ens locals. En el cas que el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies posi en funcionament una plataforma de formació en
línia, les activitats subvencionades en aquesta acció hauran de ser migrades a la
plataforma corporativa. En el cas que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
disposin de materials formatius propis en aquesta plataforma corporativa, seran d’ús
obligatori per part dels formadors..

Criteris per a l’exclusió de la proposta
Abans de tancar la planificació de les activitats d’aquesta línia, cal tenir en compte una
sèrie de criteris que la podrien excloure. Si contestes negativament alguna de les
següents preguntes, la teva proposta restarà exclosa automàticament:
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SÍ/NO
El projecte presentat s’executa entre el 14/03/2020 i el 25/10/2021?
S'utilitza un llenguatge no-discriminatori o coherent amb els valors de la
interculturalitat en documents i materials per part de l’entitat?
La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia
d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere dels usuaris i promou la
participació de les dones?
Els valors que fonamenten el projecte estan alineats amb els principis d’igualtat i
respecte a la diversitat?
L’activitat es planteja de manera coherent amb la perspectiva de
l’interculturalisme?
La ràtio prevista d’alumnat per grup és igual o inferior a 20 alumnes?
El projecte preveu l’ús d’una plataforma digital d’aprenentatge pròpia o de la
plataforma que el DTASF posi a disposició per a aquests mòduls formatius?
El mòdul formatiu té un mínim de 120 hores de formació d’alfabetització?

Criteris de valoració
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una
rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que
seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols
orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems
que es valoraran en les activitats de la línia C3 (COVID-19):
Viabilitat tècnica (fins a 25 punts)
1
2
3
4
5
6
7
8

L’entitat acredita una experiència de 3 o més anys en la realització d’activitats de
formació per a persones migrants?
L’entitat acredita una experiència de 5 o més anys en la realització d’activitats
d’alfabetització de persones migrants?
L’entitat acredita 10 o més anys d’experiència en la realització de projectes socials
adreçats a persones migrants?
L'entitat incorpora el treball de personal voluntari, seguint els criteris de la Llei de
Voluntariat?
L’entitat sol·licitant és una entitat de persones migrants o de persones d’origen
migrant?
L’entitat té una estructura tècnica i administrativa suficient per a donar cobertura a
la realització de l’actuació?
L’entitat incorpora a la realització del projecte personal amb competència cultural en
els col·lectius als quals s’adreça?
El projecte que estem valorant ha estat funcionant 1 any o més anteriorment?
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Viabilitat econòmica (fins a 10 punts)
El pressupost s’adequa a les accions proposades?
La quantitat sol·licitada a la convocatòria representa menys del 70% del pressupost
de l’actuació?
11 L’entitat finança amb recursos propis un 10% o més del pressupost de l’actuació?
12 El pressupost de l’actuació representa menys del 50% del pressupost total de
l’entitat sol·licitant?
9

2,50

10

2,50
2,50
2,50

Impacte del projecte (fins a 15 punts)
13
14
15
16
17

El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 200 persones
El nombre de beneficiaris directes de l’activitat és igual o superior a 100 persones
El territori atès en el projecte és de 6 àmbits territorials fora de l’àmbit metropolità de
Barcelona
El territori atès en el projecte és de 4 o 5 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona
El territori atès en el projecte és de 2 o 3 àmbits territorials fora de l’àmbit
metropolità de Barcelona

3,00
3,00
3,00

3,00

3,00

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts)
18

El quadre de personal professional i/o voluntari que implementa el projecte té més
d’un 40% de presència de dones?
19 L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seu òrgan
directiu?

2,50

2,50

Clàusules socials (fins a 5 punts)
20

El projecte atén majoritàriament persones estrangeres en situació irregular amb fills
menors a càrrec?
21 El projecte atén majoritàriament persones estrangeres que estan en situació
irregular a l’Estat espanyol per més de 10 anys?

2,50

2,50

Criteris específics (fins a 40 punts)
L’entitat té entre els seus àmbits d’actuació treballar per a l’alfabetització de
persones estrangeres immigrades.
23 El personal formador acredita experiència en impartir el mòdul formatiu
corresponent al projecte sol·licitat.
24 El personal formador acredita experiència en docència en línia.
25 El projecte té una programació detallada i inclou mecanismes d'avaluació i de
seguiment de l’assistència dels usuaris de l'activitat, projecte o servei.
22
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Es disposa d’una plataforma tecnològica que allotgi els materials formatius i que
permeti accés multicanal.
27 Els criteris de disseny dels materials educatius en línia és l’adequat per al perfil
d’alumnat al qual s’adreça el curs.
28 Els materials dissenyats inclouen materials de suport que es puguin difondre a
través d’aplicacions de missatgeria mòbil.
29 El projecte inclou mecanismes de treball en xarxa territorial amb altres entitats o
ens.
26
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Indicadors d’activitat
Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva
realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors
que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts
amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva
implantació territorial.
Per a facilitar l’avaluació del projecte, dins la proposta a presentar s’haurà d’incloure la
previsió d’aquests indicadors en el següent format:
a) Implantació territorial
En el formulari de l’Annex 2 heu de fer constar l’abast territorial de l’acció, indicant
comarques o municipis on es desplega i, si escau, barris. En altres casos, caldrà
indicar alguna informació complementària més
Nombre de municipis on es desenvolupa el projecte
Nombre de comarques on es desenvolupa el projecte

En tots dos casos, caldrà indicar quins i quines. En el cas dels municipis, si es
tracta de municipis amb molta població o amb entitats municipals
descentralitzades (EMD) es recomana que es detalli també aquesta informació per
barris o EMD.
b) Nombre previst de persones ateses o beneficiàries
D’acord amb el quadre que consta al formulari de l’Annex 2:
Homes

Dones

No binari

Total

Persones ateses o beneficiàries (previstes)
Majors de 18 anys
Menors de 18 anys
Total
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Percentatge de persones ateses pertanyents a un col·lectiu en risc
d’exclusió social

A més a més, caldrà fer constar el percentatge de persones estrangeres o d’origen
migrant que es pensa atendre en el projecte, si pot ser desglossat per gèneres. En el cas
que la dada estigui disponible, caldrà indicar quin percentatge de persones beneficiàries o
ateses en el projecte correspon a persones estrangeres en situació administrativa
irregular, separant la dada, si és possible, per gèneres.
c) Personal que participa en la implementació de l’activitat
Homes

Dones

No binari

Total

Personal remunerat (professional)
Personal no remunerat (voluntari)
Persones implementant les activitats (previstes)

d) Indicadors d’impacte vinculats a les activitats i valors esperats.
Nombre de projectes d’emprenedoria certificats
Nombre de persones participants que presenten la petició d’arrelament social

Informació sobre l’atorgament de recursos
L’atorgament de recursos en aquest acció es farà aplicant un mòdul unitari de 30 € per
hora de formació, amb un màxim de 54.000 € per expedient.
Per a fer l’atorgament, les sol·licituds admeses s'ordenaran de manera decreixent d'acord
amb les puntuacions obtingudes i l'import de l’atorgament es determinarà per aplicació del
mòdul anterior fins l'esgotament de la disponibilitat pressupostària.
En la fase de justificació, l’entitat beneficiària de la subvenció presentarà una memòria
justificativa amb l’aportació dels indicadors corresponents al compliment de les previsions
explicitades en el projecte. En el cas que es produeixi una clara i injustificada desviació
entre la previsió i el valor final dels indicadors, es pot incoar un expedient de revocació
parcial o total de la subvenció atorgada.
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D1 (COVID-19). Plans d’igualtat home-dona en empreses o organitzacions.
Síntesi
Aquests projectes s’adrecen a donar suport a l’elaboració dels Plans d’igualtat homedona en empreses o organitzacions, d'acord amb el previst a la Llei orgànica 3/2007, de
22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, en empreses o organitzacions de
149 o menys treballadors.
Els projectes de l’acció D1 (COVID-19) han de tenir caràcter anual i la seva execució s’ha
de produir entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Descripció de les activitats
Aquestes actuacions tenen per objecte fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i
homes a l'àmbit laboral a través de l'elaboració de plans d'igualtat d'oportunitats entre
homes i dones, d'acord amb el previst a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la
igualtat efectiva de dones i homes. Aquests plans han de contenir, en primer lloc, una
diagnosi sobre la situació a l’empresa o organització en matèria d’igualtat entre homes i
dones, negociada, en el seu cas, amb la representació legal de les persones
treballadores, que ha de contenir almenys les matèries enumerades a l’article 46.2 de la
Llei 3/2007, de 22 de març.
En segon lloc, ha de contenir un pla d’acció en forma de conjunt ordenat de mesures que
fixi els objectius concrets d’igualtat a assolir, les accions o mesures concretes a adoptar
per a la seva consecució, el calendari de realització de les accions, el càrrec o unitat
responsable de cadascuna d’elles i els recursos de personal, econòmics i de material
necessaris per a dur-les a terme i, finalment, ha de contenir un sistema de seguiment i
avaluació del pla d’igualtat, que inclogui els indicadors previstos per a cada actuació, la
periodicitat del seguiment i les eines necessàries per a dur a terme el seguiment de la
implementació del pla, i que prevegi com es durà a terme l’avaluació final del pla per tal
de conèixer el grau de consecució dels objectius i accions fixades.
Els plans d'igualtat s’hauran d’elaborar amb les eines creades per la Direcció General
d'Igualtat, disponibles a l’adreça d’internet https://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/. La
utilització d’aquestes eines serà requisit per a les empreses i organitzacions que inicien
l’elaboració del pla d’igualtat a partir de la data de publicació de la present línia de
subvenció. Les empreses o organitzacions que presenten projectes a aquesta acció
hauran d’incloure una declaració responsable de no haver rebut anteriorment
subvencions per a l’elaboració de plans d’igualtat i de complir amb l’obligació de disposar
d’un procediment o protocol específic, negociat amb la representació legal dels
treballadors i treballadores, per a prevenir i abordar l’assetjament sexual i l’assetjament
per raó de sexe dins de l’entitat.
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Els plans que no compleixin amb els requisits establerts en aquest apartat, no podran ser
elegibles en aquesta convocatòria.
Les despeses subvencionables seran les següents:
a) En el cas que el pla d’igualtat sigui elaborat per personal vinculat a la pròpia
organització, seran subvencionables:
a.1) Les despeses directes de personal, que s’han de correspondre proporcionalment a la
dedicació efectiva del personal per a l’elaboració del pla d’igualtat. Segons s’estableix en
el punt 5 de l’article 68 bis de la Modificació del Reglament (UE) n. o 1303/2013
(Reglament Omnibus) “Els costos de personal corresponents a individus que treballen a
temps parcial en l’operació podran calcular-se com a percentatge fix dels costos salarials
bruts, en consonància amb un percentatge fix de temps treballat en l’operació al mes,
sense l’obligació d’establir un sistema independent de registre de temps de treball.
L’empresari emetrà un document per als treballadors en el qual s’establirà aquest
percentatge fix”. No seran subvencionables com a despesa de personal els períodes de
baixa per incapacitat temporal.
a.2) Les despeses indirectes, que no requeriran justificació, calculades aplicant un tipus
fix del 15% sobre els costos directes de personal subvencionables, previst a l’article 68 b
del Reglament (UE) 1303/2013.
b) En el cas que el pla d’igualtat sigui elaborat per serveis professionals externs, podran
ser imputats a la subvenció els costos de la seva contractació, justificables mitjançant les
factures corresponents. D’acord amb la normativa aplicable, l’empresa o organització
beneficiària de la subvenció haurà d’haver sol·licitat tres ofertes a tres empreses amb
aptitud per a executar el contracte.

Criteris per a l’exclusió de la proposta
Abans de tancar la planificació de les activitats d’aquesta línia, cal tenir en compte una
sèrie de criteris que la podrien excloure. Si contestes negativament alguna de les
següents preguntes, la teva proposta restarà exclosa automàticament:
SÍ/NO
El projecte presentat s’executa entre el 14/03/2020 i el 25/10/2021?
S'utilitza un llenguatge no-discriminatori en documents i materials per part de
l’entitat?
La realització d’aquesta activitat preveu una oferta i una metodologia
d’intervenció no discriminatòria en relació al gènere de les persones usuàries i
promou la participació de les dones?
Els valors que fonamenten el projecte estan alineats amb els principis d’igualtat i
respecte a la diversitat?
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L’activitat es planteja de manera coherent amb la perspectiva de gènere?
L’entitat que sol·licita la subvenció té 149 o menys persones treballadores?
Els plans d'igualtat s’elaboraran amb les eines creades per la Direcció General
d'Igualtat, disponibles a l’adreça https://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/?

Criteris de valoració
Els criteris de valoració establerts a les bases de la convocatòria es concreten en una
rúbrica de valoració. Aquesta rúbrica estableix, per a cada criteri, una sèrie d’ítems que
seran revisats en la teva proposta i que es valoraran de manera binària (sí/no). Si vols
orientar la teva proposta per a obtenir la puntuació més alta possible, aquí tens els ítems
que es valoraran en les activitats de la línia D2 (COVID-19):
Viabilitat tècnica (fins a 25 punts)
1
2
3
4
5

L’entitat disposa de personal i mitjans per portar a terme el projecte?
Els objectius del projecte s'adapten al tipus d'acció subvencionable?
Les accions desenvolupades responen als objectius?
La metodologia d'intervenció és adequada?
Es preveu un pla d'avaluació i seguiment del projecte?

5
5
5
5
5

Viabilitat econòmica (fins a 10 punts)
El pressupost s’adequa a l’acció subvencionable
7 El pressupost de l’actuació s’adequa al tram establert en la convocatòria en funció
del nombre de persones de la plantilla?
6

5
5

Impacte del projecte (fins a 15 punts)
Els resultats previstos s’adeqüen als objectius del projecte?
9 El projecte s’adreça al conjunt de la plantilla?
10 Es preveu un pla de comunicació i difusió a la plantilla?
8

5
5
5

Perspectiva de gènere (fins a 5 punts)
11

12

El quadre de personal que implementa el projecte té més d’un 40% de presència de
dones?
L’entitat organitzadora té més d’un 40% de presència de dones en el seus òrgans
directius?

1,25

1,25

Clàusules socials (fins a 5 punts)
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L’entitat contempla mesures d'acció positiva per corregir situacions de desigualtat
de les dones?
14 L’entitat preveu mesures específiques d'inclusió de persones en risc d'exclusió
social?
13

1,25

1,25

Criteris específics (fins a 40 punts)
15
16
17
18
19

L’entitat té un nombre de persones treballadores entre 10 i 19.
L’entitat té un nombre de persones treballadores entre 20 i 49.
L’entitat té un nombre de treballadors entre 50 i 149.
L’entitat té experiència prèvia en l'aplicació de mesures o projectes d'igualtat.
L’entitat disposa d'una persona/equip amb formació en gènere i/o experiència en
l'aplicació de polítiques d'igualtat a l'empresa.

10,00
30,00
25,00
5,00
5,00

Indicadors d’activitat
Per al seguiment d’aquesta activitat, és important disposar d’informació sobre la seva
realització i el seu resultat. Aquesta informació es pot avaluar amb una sèrie d’indicadors
que ens serviran per a fer el seguiment i, també, per a relacionar la valoració en punts
amb la valoració econòmica, tenint en compte el dimensionament de l’activitat i la seva
implantació territorial.
Per a facilitar l’avaluació del projecte, dins la proposta a presentar s’haurà d’incloure la
previsió d’aquests indicadors en el següent format:
a) Implantació territorial
En el formulari de l’Annex 2 heu de fer constar els municipis i comarques on
l’entitat té centres de treball.
Nombre de municipis on es desenvolupa el projecte
Nombre de comarques on es desenvolupa el projecte

En tots dos casos, caldrà indicar quins i quines. En el cas dels municipis, si es
tracta de municipis amb molta població o amb entitats municipals
descentralitzades (EMD) es recomana que es detalli també aquesta informació per
barris o EMD.
b) Nombre previst de persones ateses o beneficiàries
S’ha de fer constar el número de persones treballadores de l’entitat separant la
dada per sexe.
D’acord amb el quadre que consta al formulari de l’Annex 2:
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Homes

Dones

No binari

Total

Persones treballadores
Majors de 18 anys
Menors de 18 anys
Total
Percentatge de persones ateses pertanyents a un col·lectiu en risc
d’exclusió social

A més a més, caldrà fer constar el percentatge de persones estrangeres o d’origen
migrant que es pensa atendre en el projecte, si pot ser desglossat per gèneres. En el cas
que la dada estigui disponible, caldrà indicar quin percentatge de persones beneficiàries o
ateses en el projecte correspon a persones estrangeres en situació administrativa
irregular, separant la dada, si és possible, per gèneres.
c) Personal que participa en la implementació de l’activitat
Cal indicar el personal que participa en la implementació del pla
Homes

Dones

No binari

Total

Personal remunerat (professional)
Personal no remunerat (voluntari)
Persones implementant les activitats (previstes)

d) Indicadors d’impacte vinculats a les activitats i valors esperats.
No omplir en cas de la línia D
Nombre de projectes d’emprenedoria certificats
Nombre de persones participants que presenten la petició d’arrelament social

Informació sobre l’atorgament de recursos
L’atorgament de recursos en aquest acció s’estableix per trams, en funció del nombre de
persones de la plantilla, i és de 2.000 euros si la plantilla és de 10 a 19 persones
treballadores, de 3.000 euros si la plantilla és de 20 a 49 persones treballadores, de
4.000 euros si la plantilla és de 50 a 99 persones treballadores i de 5.000 euros si la
plantilla és de 100 a 149 persones treballadores.
Per a fer l’atorgament, les sol·licituds admeses s'ordenaran de manera decreixent d'acord
amb les puntuacions obtingudes i l'import de l’atorgament es determinarà per aplicació del
mòdul anterior fins l'esgotament de la disponibilitat pressupostària.
En la fase de justificació, l’entitat beneficiària de la subvenció presentarà una memòria
justificativa, que necessàriament haurà d’incloure el pla d’igualtat, explicant el procés
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d’elaboració del mateix i amb l’aportació dels indicadors corresponents al compliment de
les previsions explicitades en el projecte. En el cas que no s’aporti el pla d’igualtat, es pot
incoar un expedient de revocació parcial o total de la subvenció atorgada.
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7. SEGUIMENT DELS PROJECTES I AVALUACIÓ DE L’IMPACTE
Els projectes que rebin finançament en alguna de les línies d’aquesta convocatòria seran
objecte de seguiment per part del personal tècnic de la SIMC. Aquest seguiment inclourà
la visita de les activitats del projecte i la revisió de les memòries anuals d’activitat que es
presentin en el procés de justificació de la subvenció.
En el marc d’aquest seguiment, el personal tècnic de la SIMC verificarà la informació
aportada per l’entitat sol·licitant en el seu projecte i registrarà els indicadors d’activitat i
d’impacte corresponents.
En el cas que la verificació de les dades aportades per l’entitat en la seva sol·licitud, o en
la corresponent reformulació del projecte, difereixen de les dades reals i, aquestes
diferències conduïssin a un canvi significatiu en la puntuació tècnica o en el càlcul de
l’assignació econòmica del projecte, es podria iniciar un expedient de revocació total o
parcial de la subvenció.
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8. CRITERIS PER A LA INCORPORACIÓ DE TREBALL VOLUNTARI A LES
ENTITATS SOL·LICITANTS
La Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme, estableix
una sèrie de criteris que cal seguir a l’hora d’incorporar el treball dels voluntaris en les
entitats. Els més destacats són:


Formalització del compromís dels voluntaris (article 7)
Aquest compromís s’ha de formalitzar per escrit, a través d’un full de compromís,
que ha de contenir, com a mínim, el caràcter voluntari i altruista de la relació, les
funcions i tasques acordades, el compromís de rescabalament de les despeses
assumides pel voluntari, la formació fixada com a necessària per l’entitat i
l’existència d’una assegurança per al voluntari. Aquest document no serà
obligatori en el cas que els voluntaris siguin socis de l’entitat.
L’Administració de la Generalitat facilitarà un model per a aquest document.



Drets dels voluntaris (article 8)
Entre d’altres, els voluntaris tenen dret a rebre formació relativa a l’activitat, a
disposar d’una acreditació que els identifiqui com a voluntaris, a estar coberts per
una assegurança i a rescabalar-se de les despeses que els pugui ocasionar
l’activitat.



Deures dels voluntaris (article 9)
Entre d’altres, els voluntaris tenen el deure de respectar les normes de
funcionament intern de l’entitat, observar les mesures de seguretat i salut
establertes i rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin
els destinataris o terceres persones per llur activitat. Igualment, han de mantenir la
confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en l’acompliment de llur
activitat.



Drets de les entitats (article 10)
Entre d’altres, les entitats tenen dret a escollir lliurement els seus voluntaris, a
demanar-los respecte pels valors i la missió de l’entitat, a reclamar que es formin i,
si escau, a desvincular-los del programa si incompleixen de manera manifesta el
full de compromís.



Deures de les entitats (article 11)
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Entre d’altres, les entitats tenen el deure de disposar d’un pla de voluntariat o
participació, d’un pla de formació per als seus voluntaris, de tenir una persona que
coordini la tasca dels voluntaris, a disposar d’una assegurança que cobreixi els
riscos de l’activitat i a participar activament en els protocols i mecanismes que
s’estableixin per a combatre els maltractaments, així com posar-los en
coneixement de les autoritats en casa que se’n detectin indicis en les persones
ateses.
L’adaptació de les entitats al que preveu la llei té un termini regulat en la disposició
transitòria primera. En el cas de les entitats que tenien més de 100 voluntaris a 30 de
juliol de 2015, han d’estar plenament adaptades en un any i, les que en tenien 100 o
menys, han de fer-ho en dos anys, és a dir, abans del 30 de juliol de 2017.
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9. MODEL DE FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES (ANNEX 2)
L’annex 2 del formulari de presentació de projectes recull tota la informació de l’entitat i el
projecte de cara a la valoració de la proposta. Es tracta d’un formulari pdf intel·ligent amb
camps predeterminats. En color negre està el text del formulari, en color vermell els
quadres i informacions que hauríeu d’introduir en els camps del formulari de manera
obligatòria i, en color verd, els comentaris.
El formulari que va incorporat en aquesta guia està basat en el que fem servir en les
convocatòries ordinàries. El d’aquesta convocatòria tindrà la mateixa estructura, tot i que
pugui tenir algun aspecte puntualment diferent.
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Annex 2
Subvencions a entitats per a activitats i projectes Covid19 2020-2021
Denominació de l’entitat: Nom de l’entitat
NIF de l’entitat: NIF
Línia de subvenció: Ha de coincidir amb el camp “Línia de subvenció” de la sol·licitud.

Tipus d’acció subvencionable: Ha de coincidir amb el camp “Tipus d’acció subvencionable” de la sol·licitud.
Triar una opció, entre les accions d’aquesta guia
Nom de l’acció subvencionable (nom del servei): Ha de coincidir amb el camp “Títol de l’activitat” de la
sol·licitud. Introduïu el nom del vostre projecte.
Abast territorial:

Catalunya

Comarcal

Municipal

En el cas d’abast comarcal indiqueu:
Nombre de comarques:
Comarques: Relacioneu les comarques
Indiqueu el nom de totes les comarques on es desenvolupa L’ACTIVITAT DE LA VOSTRA ENTITAT. Més
endavant, trobareu una part del formulari idèntica a aquesta, però en la qual haureu d’informar de l’abast
territorial només de l’acció concreta que presenteu a subvenció.
En el cas d’abast municipal indiqueu:
Nombre de municipis:
Municipis: Relacioneu els municipis
Indiqueu el nom de tots els municipis on es desenvolupa el vostre projecte. En el cas que hagueu optat per
informar abast comarcal, no cal que enumereu tots els municipis de les comarques indicades.
Barri: Només cal que informeu dels barris en el cas que el projecte es desenvolupi en municipis grans i
vulgueu precisar en quins barris d’aquests municipis es fa l’actuació.

1. Descripció breu de l’entitat (trajectòria i finalitat social)
Anys d’activitat: Ens referim als anys de funcionament de l’entitat, no de l’activitat o projecte que ens
presenteu
Persones ateses o beneficiàries en l’últim any. Nombre de persones estimat:
En aquest quadre recollim les persones ateses o beneficiàries de l’activitat total de l’entitat, no del projecte
que es presenta a subvenció. Aquestes dades han de correspondre només a l’any 2019.
Homes

Dones

No binari

Total

Persones ateses o beneficiàries (previstes)
Majors de 18 anys
Menors de 18 anys
Total
Percentatge de persones ateses pertanyents a un col·lectiu en risc
d’exclusió social
(*) per calcular el percentatge total de persones ateses s’ha aplicat la fórmula de la mitjana ponderada
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En els projectes de la nostra línia D, us demanem que afegiu també la informació relativa al % de persones
d’origen immigrant o estrangeres, si pot ser separat en homes i dones.
Les caselles grises dels totals s’omplen automàticament.
La casella de “no binari” es reserva per a aquelles persones la identitat de gènere de les quals no és
exclusivament masculina o femenina.
Objectius de l’entitat (si l’acció sol·licitada és del tipus F2, relacioneu el projecte de voluntariat de l’entitat):
Descripció sintètica dels objectius generals de l’entitat, no de l’activitat o projecte que ens presenteu. Una
possible formulació seria explicitar la missió i la visió de l’entitat i els objectius estratègics que es planteja.
Programa general d’activitats i la seva previsió al calendari (si l’acció sol·licitada és del tipus F1, feu una
explicació detallada de les activitats que portareu a terme dins del vostre programa d’activitats ordinàries per
als anys 2019 i 2020):
Descripció sintètica de les activitats de l’entitat en el període de temps en el qual es desenvoluparà l’activitat
presentada. En les línies biennals, aquest programa hauria de ser biennal. Cada entitat ha de decidir el nivell
de concreció amb que presenten aquesta descripció, tenint en compte que aquest apartat ens serveix de
context per a valorar la proposta, per tant, no cal que tingui el mateix nivell de concreció que la proposta de
projecte, activitat o servei que es presenta a subvenció.
Si ho desitgeu, podeu adjuntar amb la documentació la vostra memòria d’activitats de l’any 2018.

2. Descripció breu de l’acció subvencionable (*)
Anys en que s’ha dut a terme la mateixa acció subvencionable:
Indiqueu des de quan esteu fent l’acció que ens presenteu a subvenció.
Explicació de la necessitat i l’interès social de l’acció subvencionable:
Els objectius generals i específics de l’acció s’han de desenvolupar en els apartats 3 i 4. Aquí feu referència a
la problemàtica social a la qual respon el projecte, per tant, feu referència al context.
En aquest apartat, us demanem que indiqueu l’abast territorial de l’acció que presenteu, no de tota l’activitat
de la vostra entitat.
Abast territorial:

Catalunya

Comarcal

Municipal

En el cas d’abast comarcal indiqueu:
Nombre de comarques:
Comarques: Relacioneu les comarques
Indiqueu el nom de totes les comarques on es desenvolupa el vostre projecte
En el cas d’abast municipal indiqueu:
Nombre de municipis:
Municipis: Relacioneu els municipis
Indiqueu el nom de tots els municipis on es desenvolupa el vostre projecte. En el cas que hagueu optat per
informar abast comarcal, no cal que enumereu tots els municipis de les comarques indicades.
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Barri: Només cal que informeu dels barris en el cas que el projecte es desenvolupi en municipis grans i
vulgueu precisar en quins barris d’aquests municipis es fa l’actuació.

MOLT IMPORTANT
Per a avaluar l’impacte territorial de la vostra acció, si ho considereu convenient, podeu afegir en aquest
apartat els vincles territorials que té el vostre projecte, activitat o servei i com aquests vincles poden contribuir
a incrementar l’impacte territorial de l’acció. Per a fer-ho, afegiu un document adjunt amb la informació relativa
a aquest apartat. Especialment, tingueu en compte aquesta recomanació per a les accions de les línies
indicades en la següent taula.

Disseny i organització de l’acció subvencionable:
Descripció del disseny i organització de l’acció. No es tracta de fer la descripció de les accions, que la fareu
en l’apartat 6, sinó de “l’enginyeria del projecte”, és a dir, la metodologia d’intervenció (quina, per quin motiu
està justificada), l’organització dels recursos (humans, materials, temporals) que heu dissenyat, les
característiques del dispositiu, del programa o del servei que configura l’acció a subvencionar.
Mesures d’inclusió de persones en risc d’exclusió social:
Recordeu que assignem 5 punts de la valoració a clàusules socials i que, majoritàriament, aquest puntuació
fa referència a la presència de persones d’origen migrant entre el personal que desplega el projecte i els
seus beneficiaris. En molts casos, també es puntua la focalització de les accions en les persones en situació
d’irregularitat administrativa. A banda d’aquestes observacions, en aquest apartat podeu descriure quines
mesures es contemplen en el vostre projecte per tal d’afavorir la inclusió de persones en risc d’exclusió social,
des de polítiques d’accés i difusió del servei, projecte o activitat, a metodologies d’intervenció específiques
adreçades a aquests col·lectius.
Si l’acció forma part d’un projecte més global, indicar el tipus d’acció pel qual també demana subvenció al
Departament i el seu percentatge respecte el projecte global:

Resum d’indicadors quantitatius:
Com emplenar el quadre adjunt? Feu doble clic sobre el quadre, s’obrirà un document de word, empleneu les
dades, un cop emplenat, tanqueu el document, no és necessari desar-ho. No podeu inserir columnes ni
canviar el nom d’aquestes.

Activitat

I/G

En el cas (I)
Nombre anual
Hores anuals
de persones
per atenció
ateses
individual

Nombre de
grups

En el cas (G)
Persones
Dies d’oferta
per grup
(per grup i
any)

Hores
ofertes (per
grup i dia)

Activitat: identificació de l’activitat.
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-

-

I/G: l’activitat s’adreça a individus per separat o es treballa en grups
En el cas d’activitats individuals:
o Nombre anual d’individus atesos (previsió)
o Hores per atenció individual (previsió, mitjana)
En el cas d’activitats grupals:
o Nombre de grups
o Individus per grup (previsió de places en cada grup)
o Dies d’oferta anual per grup (previsió)
o Hores ofertes per dia i per grup (previsió)

Resum de previsió de persones ateses o beneficiàries de l’acció subvencionable:
En aquest quadre recollim les persones ateses o beneficiàries només del projecte que es presenta a
subvenció, no del total de l’entitat.
En els projectes de la nostra línia D, us demanem que afegiu també la informació relativa al % de persones
d’origen immigrant o estrangeres, si pot ser separat en homes i dones. I, si és possible, indicant el %
d’aquestes persones que es troben en situació d’irregularitat administrativa.
Les caselles grises dels totals s’omplen automàticament.
La casella de “no binari” es reserva per a aquelles persones la identitat de gènere de les quals no és
exclusivament masculina o femenina.
Homes

Dones

No binari

Total

Persones ateses o beneficiàries (previstes)
Majors de 18 anys
Menors de 18 anys
Total
Percentatge de persones ateses pertanyents a un col·lectiu en risc
d’exclusió social
(*) per calcular el percentatge total de persones ateses s’ha aplicat la fórmula de la mitjana ponderada

3. Objectius generals de l’acció subvencionable (redacció breu)
Redacció breu dels objectius generals de l’acció. No recomanem formular més de 3 objectius generals per a
l’acció, preferentment formular-ne 1 de sol. Els objectius generals de l’acció han de correspondre a la
motivació estratègica que condueix a desenvolupar el projecte, servei o activitat que presentem a subvenció.

4. Objectius específics de l’acció subvencionable (redacció breu)
Redacció breu dels objectius específics de l’acció. Cal vincular cada objectiu específic amb un dels objectius
generals formulats en l’apartat anterior. Els objectius específics han de tenir un caràcter més operatiu i
concret.

5. Metodologia d’intervenció
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Descripció de la metodologia d’intervenció. Quan facis aquesta descripció, tingues en compte el llistat de
criteris específics d’avaluació que tens en cada fitxa de projecte. Recorda que l’avaluació tècnica valorarà
exclusivament aquests criteris i que, com més clarament s’expressin i com més fàcilment es trobin en la
descripció, més fàcil serà que assoleixis la puntuació. Igualment, si no s’expressen en aquest document, no
es podran avaluar els criteris específics i no obtindràs les puntuacions corresponents.

6. Activitats a desenvolupar temporitzades i plasmades al calendari
La descripció de les activitats l’heu fet en el bloc 2, en el quadre resum d’indicadors quantitatius. A partir
d’aquest llistat, us demanem que afegiu una taula d’activitats amb el calendari previst, com la que us
indiquem a continuació:

Activitat

I/G

Any 2020 i 2021
Mes de
Mes d’inici
Periodicitat
finalització

1
2
3
4
5
6
...

7. Resultats previstos segons els objectius plantejats
Indicadors de producció i d’impacte vinculats a les activitats i amb els valors esperats:
Els indicadors de producció són aquells indicadors que ens permeten objectivar el “bé” produït en l’acció
subvencionada, per tant, són indicadors que tenen a veure amb quantes persones atenem, quants materials
produïm, quantes hores d’activitat generem, etc.
Els indicadors d’impacte són aquells indicadors que ens permeten mesurar el canvi produït amb l’acció
subvencionada. Aquests indicadors no es refereixen al “bé” produït directament en l’acció, sinó als canvis que
aquesta producció provoca en la societat. Per tant, aquests indicadors tindran a veure amb els objectius
generals de l’acció o amb la missió de l’entitat. Per exemple, en el cas d’una acció D5, “Taller de reforç
escolar”, els indicadors de producció podrien ser quantes hores de reforç hem fet, quants alumnes hem atès o
en quants instituts o escoles hem actuat i, en canvi, els indicadors d’impacte, serien quants alumnes han
promocionat de curs.
Com emplenar el quadre adjunt? Feu doble clic sobre el quadre, s’obrirà un document de Word, empleneu les
dades, un cop emplenat, tanqueu el document, no és necessari desar-ho. No podeu inserir columnes ni
canviar el nom d’aquestes.
Nom

Descripció
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Aquí us recomanem que consulteu la llista d’indicadors que apareix a cada fitxa de projecte i la utilitzeu per a
complimentar aquesta taula. Recordeu que, quan prepareu la memòria de l’acció per a presentar-la en el
procés de justificació, haureu d’informar d’aquests indicadors i del valor realment obtingut.

8. Mitjans humans i materials per dur a terme les activitats
Participació en el projecte. Nombre de persones que intervenen en la implementació de l’acció per a la qual
se sol·licita la subvenció:
Homes

Dones

No binari

Total

Personal remunerat (professional)
Personal no remunerat (voluntari)
Persones implementant les activitats (previstes)
Els totals, corresponents a les caselles en color gris, es calcula automàticament.
Recordeu que en aquesta taula només hem de fer constar les persones de l’entitat, o contractades, que hi
intervenen en l’execució del projecte, no els seus beneficiaris o participants.
Recursos humans previstos i nombre estimat:
Professionals independents
Personal assalariat
Voluntariat
Entitats sense ànim de lucre
Membres de la junta directiva
Altres
Aquest quadre complementa la informació del quadre anterior. En efecte, pel que fa al total de personal
remunerat (professional) que heu fet constar abans, ara us demanem que separeu en dues xifres, la de
personal assalariat de la pròpia entitat i la dels professionals independents que heu contractat externament.
Pel que fa al personal no remunerat, us demanem que feu constar dues categories: el personal voluntari i, per
una altra banda, els membres de la junta directiva que hi participen en el projecte (entenent que aquestes
persones no reben remuneració en la seva tasca, si no, haurien de constar entre el personal assalariat o
independent. Sota el concepte d’entitats sense ànim de lucre, podeu fer constar quantes entitats d’aquest
tipus col·laboren en el vostre projecte. Si teniu algun altre recurs humà disponible diferent, utilitzeu la casella
d’altres i especifiquen el nombre i tipologia.
Qualificació del personal professional que desenvolupa l’activitat, el projecte o la prestació del servei:
En el cas del personal remunerat que desenvolupa l’acció subvencionable, indiqueu quines qualificacions
professionals tenen i quin tipus de tasques tenen encomanades. Pel que fa al personal voluntari, podeu fer
també aquesta relació, tot i que entenem que atès el seu caràcter no remunerat i voluntari, més que
qualificació professional, el que l’entitat ha de vetllar és per la formació específica per a la realització del
voluntariat que està fent.
Recursos materials previstos (audiovisual, publicitat, material divulgatiu o didàctic):
Descripció dels recursos materials necessaris per al desplegament de l’acció, amb especial atenció al
material fungible, de difusió i suports audiovisuals o de xarxa.
Recursos infraestructurals i funcionals previstos (locals, equipaments):
Descripció dels requeriments d’infraestructura material necessària, des de locals, equipaments, vehicles o
d’altres bens materials inventariables necessaris per a l’execució de l’acció.
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En cas de treballar en xarxa amb altres entitats públiques o privades, enumereu-les i fer una breu explicació:
Llistat de xarxes de treball implicades en l’acció subvencionada. Per a cada xarxa, llistar les entitats públiques
o privades participants i indicar el rol que tenen cadascuna d’elles.
Altres:

9. Pla de comunicació i difusió
Productes que s’han previst (cartells, díptics, tríptics o altres programes de mà, banderoles, web o altres
sistemes de difusió):
Feu una descripció del pla de comunicació i difusió i una llista dels productes previstos.
Missatge i públic objectiu al qual s’adreça la comunicació:
Expliciteu el missatge que es vol enviar amb el pla de comunicació i el públic objectiu al qual s’adreça.
Altres:

10. Pla d’avaluació i seguiment amb indicadors qualitatius i quantitatius de la mesura de la
consecució dels objectius específics de l’acció subvencionable
En aquest apartat feu una descripció de la metodologia d’avaluació de l’assoliment dels objectius que
implementareu en relació a l’acció subvencionada. Entendrem per metodologia aquells instruments
d’observació, de recollida de dades i informació i d’anàlisi que hagueu previst per a l’avaluació del projecte.
La relació dels indicadors que empreu l’heu fet ja en l’apartat 7, el de “Resultats previstos segons els
objectius plantejats”
Relació dels indicadors aplicats a l’acció subvencionable:
En principi, aquests indicadors són els que heu fet constar en l’apartat 7.

11. Accions que incorporin perspectiva de gènere i clàusules socials portades a terme per
al projecte/activitat
Us recomanem que consulteu a la fitxa de projectes de la Guia quin són els ítems d’avaluació relatius a
clàusules de gènere i clàusules socials per tal d’incloure’ls també en aquest apartat.

12. Pressupost del projecte/activitat/programa d’activitats
Cliqueu sobre el pressupost per obrir el full de càlcul. Un cop emplenat, heu de validar el pressupost
Us recomanem que consulteu a la fitxa de projectes de la Guia quin són els ítems d’avaluació relatius a la
valoració del pressupost per tal de tenir-los en compte quan elaboreu el pressupost. També us recomanem
que tingueu en compte els mòduls econòmics que apareixen a cada fitxa, com a orientació a l’hora de
calcular els vostres costos.
.
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13. Subcontractació
En cas de tenir prevista la subcontractació d’algunes de les activitats que constitueixen el contingut principal
de l’acció, indiqui-ho i la causa que la motiva:
Nom i NIF entitat subcontractada:
Cost previst de la subcontractació:
% cost previst de la subcontractació respecte el cost total:

14. Entitats membres de federacions, moviments i coordinadores que hagin d’executar
l’acció sol·licitada
Cliqueu sobre el llistat per obrir el full de càlcul:
En la nostra línia no es dona habitualment el cas que l’entitat sol·licitant sigui membre d’una federació i
executi el projecte en nom d’aquella federació, en tant que membre. En el cas de la línia D7, xarxes
ciutadanes d’acollida, tampoc cal incloure les entitats que formen par t de la xarxa en aquest apartat.
La fitxa genèrica de l’Annex 2 inclou dos apartats, el 15 i el 16, només per a accions de les línies B i C, per
tant, no ens correspon omplir-los en cap cas.
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10. DOCUMENTS ESPECÍFICS PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES ACCIONS
FINANÇADES AMB EL FONS SOCIAL EUROPEU (C1, C2 ,C3 i D1)
Les accions finançades amb el Fons Social Europeu (C1, C2, C3 i D1) requeriran la
recollida d’informació per a la justificació d’aquest fons en uns documents amb format
específic.
 Full resum justificació docents despesa directa (línies C1 a C3 i D1).


Càlcul cost/hora de les persones treballadores justificades com a despesa directa
de personal (línies C1 a C3 i D1).



Full resum de la temporalització del docent (línies C1 a C3).



Registre dels participants a les sessions de les activitats formatives (línies C1 a
C3).

En els projectes de la línia C2 que es despleguin en la plataforma corporativa digital que
ofereixi el DTASF a les entitats subvencionades, el registre de participants es farà a partir
de la informació registrada automàticament per la pròpia plataforma.
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Annex 4
Full resum justificació docents despesa directa (línies C1 a C3 i D1).
Professionals (una fila per treballador/còmput hora anual)

NIF Ens

Nom Ens

Identificació Docent
(Cognoms i Nom)

NIF

Data inici

Data fi

TOTAL HORES ACREDITADES

Categoria
Cost/hora
professional

Nombre
d'hores
impartides
Docent

Despesa
elegible

Tipus fixe 15%

Import
certificable FSE

0

106

Aquesta guia SÍ és la versió final publicada al web i difosa a
partir de la publicació de les bases de la convocatòria.
Substitueix les versions provisionals anteriors

Annex 5
Càlcul cost/hora de les persones treballadores justificades com a despesa directa de
personal (línies C1 a C3 i D1).
ANNEX. CÀLCUL COST/HORA DEL PROGRAMA (1):
DADES DE LA PERSONA TREBALLADORA
Nom i cognoms
NIF
DADES DE L'ENTITAT BENEFICIÀRIA
Nom
NIF
Número d'expedient de la subvenció
DADES DEL CONTRACTE
Codi contracte
Grup de cotització
CCAE
Tipus contracte
Identificador del conveni (nom i codi conveni)
Jornada laboral
Nombre d'hores laborals diaries
Hores anuals (o corresponents) segons conveni (H1)
a la primera anualitat o única anualitat. (2)
Hores anuals (o corresponents) segons conveni (H2)
a la segona anualitat. (2)
Data inici contracte
CÀLCUL COST/HORA
MENSUALITATS

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

mes 7

mes 8

mes 9

mes 10

mes 11

mes 12

idenficació
mes

idenficació
mes

idenficació
mes

idenficació
mes

idenficació
mes

idenficació
mes

idenficació
mes

idenficació
mes

idenficació
mes

idenficació
mes

idenficació
mes

idenficació
mes

mes 13 (7) TOTAL
idenficació
mes

CONCEPTE (3) (els que corresponguin segons conveni i/o contracte)
Salari Base
Paga extraordinària (quan correspongui)
:
:
:
:
:
:
:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL BRUT (3)
A
SEGURETAT SOCIAL EMPRESA (4)

0,00
B

COST TOTAL EMPRESA (TOTAL BRUT + S.S. EMPRESA) (A+B)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
C=(A+B)

COST/HORA (5) del personal treballador (cost total empresa periode treballat max. un any/hores anuals o proporcionals)
D=C/
(H1+H2)
TOTAL LIQUID (6) (el total de la nòmina )
DATA PAGAMENT NÒMINA
DATA PAGAMENT PAGA EXTRA, SI ESCAU
OBSERVACIONS : VEURE FULL ANNEX D'INTRUCCIONS PER EMPLENAR DOCUMENT
Signatura de la persona representant legal de l'entitat. Nom i Cognoms

Lloc i data
LOPD: De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que apareixen en aquest document constaran en el fitxer automatitzat “Base de dades de subvencions i ajuts”. La finalitat d’aquest fitxer és la gestionar els expedients de subvencions
i ajuts del Servei d’Ocupació de Catalunya. L’òrgan administratiu responsable és la Subdirecció general de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya; carrer Llull, 297-307, 08019-Barcelona. Adreça electrònica: subdireccio.pao.soc@gencat.cat davant el qual podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició.
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Annex 6
Full resum de la temporalització del docent (línies C1 a C3).
Identificació ENS: Nom i NIF
Localitat i data

Signatura responsable del curs
Nom i Cognoms del responsable del curs:

IDENTIFICACIÓ DELS CURS

Nom i Cognoms docent

Correu electrònic

NIF

Categoria

Identificació acció formativa

TOTAL HORES ACREDITADES

Data inici
acció

Data fi
acció

Hores
acció

Total hores
acreditades
per docent

Signatura del docent

0,00
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Annex 7
Registre dels participants a les sessions de les activitats formatives (línies C1 a C3).

Identificació Ens
Nom:

NIF:
Sessió núm.

Identificacició l'activitat formativa

Nom i cognoms del docent

Signatura del docent

NIF del docent
Correu electronic del docent
Data inic curs:
Data Fi curs
Data full signatures:
Noms i Cognoms de l'alumnes

Horari curs:

Sessió número
Núm. document d’identitat
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11. REQUISITS DE QUALIFICACIÓ PER AL PERSONAL QUE IMPARTEIX FORMACIÓ
EN ELS MÒDULS D’ACOLLIDA O ALTRES MÒDULS DE FORMACIÓ LINGÜÍSTICA

Per als mòduls A o d’altres mòduls de formació lingüística en el marc de programes de
formació i inserció laboral, qualsevol dels següents perfils:


Disposar d’una titulació mínima de grau en l’àmbit de les ciències de l’educació, la
filologia o la traducció i interpretació i acreditar un nivell mínim de llengua catalana
equivalent al C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC)



Excepcionalment es podrà autoritzar el personal docent que disposi d'una
llicenciatura o títol de grau universitari diferent sempre que acrediti l'experiència en
docència a persones immigrades en algun dels 3 exercicis anteriors al de la
convocatòria de la subvenció.

Per als mòduls B i C, qualsevol dels següents perfils:


Disposar d’una titulació mínima de grau superior de formació professional en
integració social o bé comptar amb una titulació universitària en l’àmbit de les
ciències socials o jurídiques i acreditar un nivell mínim de llengua catalana



De manera excepcional, es podrà autoritzar el personal docent que disposi d'una
llicenciatura o títol de grau universitari diferent sempre que acrediti l'experiència en
docència a persones immigrades en algun dels 3 exercicis anteriors al de la
convocatòria de la subvenció.

Per al mòdul d’alfabetització qualsevol dels següents perfils:


Disposar d’una titulació mínima de grau en l’àmbit de les ciències de l’educació, la
filologia o la traducció i interpretació, amb una certificació acadèmica d’haver
cursat un mínim de 20 crèdits de llengua catalana i acreditar un nivell mínim de
llengua catalana equivalent al C2 del Marc europeu comú de referència per a les
llengües (MERC).



De manera excepcional, es podrà autoritzar el personal docent que acrediti una
experiència en alfabetització de persones immigrades superior a un any en algun
dels 3 exercicis anteriors al de la convocatòria de la subvenció.
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