
RESOLUCIÓ
BSF/518/2012, de 20 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió 
de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en 
l’exercici 2012.

Mitjançant l’Ordre BSF/32/2012, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les bases 
que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar 
Social i Família per a entitats, s’estableixen les bases per a les subvencions a con-

vocar per a entitats.

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Re-

glament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, que pel seu caràcter 
bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions 
elaborades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 1/2012, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

RESOLC:

—1 Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de 
Benestar Social i Família per a entitats en l’exercici 2012.

—2 La tramitació, resolució i atorgament de les subvencions previstes en aquesta 
convocatòria així com les condicions, criteris de valoració, requisits de participació 
i documentació a aportar es regeix per les bases aprovades per l’Ordre BSF/32/2012, 
de 16 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de 
subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.

—3 El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació 
que l’acompanya és de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de 
publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

—4 Les sol·licituds s’han de presentar en el formulari que es facilitarà a les 
dependències del Departament de Benestar Social i Família o a través d’internet 
(http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis) i s’han de presentar a les 
dependències del Departament de Benestar Social i Família, sens perjudici del que 
disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. La informació 
relacionada amb el procediment de concessió de subvencions d’entitats es pot con-

sultar a http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/subvencions/serveissocials. 
Els formularis de sol·licituds referits als programes de l’annex 6 es podran tramitar 
electrònicament mitjançant el lloc web http://www.gencat.cat/joventut/carpetae-

lectronica.

—5 Els imports màxims destinats als programes que preveu l’Ordre BSF/32/2012, 
de 16 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries 
de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats, i que 
es convoquen mitjançant aquesta Resolució aniran a càrrec de les partides dels 
pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2012. La relació de les partides i progra-

mes a subvencionar és la següent, d’acord amb els annexos recollits a l’esmentada 
Ordre de bases:

Subvencions a entitats per a programes en matèria de família i de lluita contra els 
maltractaments, contra la violència masclista i la violència familiar, i de promoció 
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de la gent gran activa (corresponent a l’annex 2 de l’Ordre BSF/32/2012, de 16 de 
febrer).

A) Programa d’atenció a la família amb infants.
A.1 Projectes i activitats per afavorir el benestar de les famílies amb fills i 

filles.
A.2 Projectes de suport a la parentalitat positiva.
A.3 Serveis d’Atenció a la Família, adreçats a les famílies per tal d’acompanyar-

les en la millora del seu benestar potenciant la pròpia capacitat d’afrontar i superar 
qüestions diverses de comunicació i relació que afecten l’àmbit familiar.

A.4 Grups d’ajuda mútua o tallers de suport emocional, entesos com els serveis 
conduïts per un o una professional i adreçats a un grup de persones amb un mateix 
problema o situació familiar i que es reuneixin per compartir experiències i donar-se 
suport per tal d’aconseguir millorar la seva situació o assolir canvis personals.

A.5 Projectes de suport i respir a les famílies que atenen infants.
A.6 Projectes d’atenció educativa complementària 0-3 anys, per facilitar la con-

ciliació de la vida familiar, personal i laboral de les famílies que els atenen.
B) Programa de lluita contra els maltractaments, contra la violència masclista 

i la violència familiar.
C) Programa de promoció de la gent gran activa realitzats per entitats represen-

tatives del sector de la gent gran de Catalunya.
Partides pressupostàries: BE05 D/481000100/313/0000 i D/482000100/313/0000, 

BE05 D/481000100/325/0000 i D/482000100/325/0000. Import total de la convo-

catòria per a l’any 2012, 1.745.800,00 €.
Subvencions a entitats per a programes per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual 

(corresponent a l’annex 3 de l’Ordre BSF/32/2012, de 16 de febrer).
Partides pressupostàries: BE05 D/481000100/313C/0000 i D/482000100/

313C/0000.
Import total de la convocatòria per l’any 2012, 77.400,00 €.
Subvencions a entitats per a programes en matèria d’infància i adolescència 

(corresponent a l’annex 4 de l’Ordre BSF/32/2012, de 16 de febrer).
A) Programa de serveis socials de centres oberts.
B) Programes d’atenció social i educativa davant les situacions de risc.
B.1 Programes d’orientació, assessorament, i ajut a la família dirigits a millorar 

l’entorn familiar i a fer-hi possible la permanència de l’infant o l’adolescent.
B.2 Programes d’intervenció familiar mitjançant l’establiment de programes 

socioeducatius per als progenitors, tutors o guardadors.
B.3 Programes d’acompanyament de l’infant o l’adolescent als centres educatius 

o a altres activitats.
C) Programa de lluita contra els maltractaments a infants i adolescents.
D) Programes preventius d’intervenció socioeducativa diària que es duguin a 

terme en el marc dels esplais.
E) Programes i actuacions adreçades a entitats col·laboradores amb l’Àrea de 

Suport als Joves Tutelats i Extutelats.
E.1 Servei d’habitatge i serveis d’acompanyament en habitatges per a joves, 

suport educatiu, psicològic, jurídic i/o sociolaboral.
E.2 Programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc 

adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.
F) Programes de promoció i sensibilització dels drets dels infants i adoles-

cents.
Partides pressupostàries: BE06 D/481000100/318D/0000 i D/482000100/318D/0000, 

amb un import total anual de 2.662.833,00 €; i BE06 D/481000100/317J/0000 i 
D/482000100/317J/0000 amb un import total per l’any 2012 de 791.000,00 €.

Un mínim del 75 % del crèdit agregat de les partides amb funcional (318D) serà 
destinat als programes A) de serveis socials de centres oberts.

Subvencions a entitats per a la realització de programes i activitats d’integració 
social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades (corresponent a 
l’annex 5 de l’Ordre BSF/32/2012, de 16 de febrer).
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Grup A. Programes d’acollida. Es consideren subvencionables:
A.1 Programes de formació en competències lingüístiques bàsiques en llengua 

catalana.
A.2 Programes d’informació i formació sobre l’entorn social i laboral.
A.3 Programes d’acollida i d’inclusió residencial per a persones en situació de 

vulnerabilitat social.
Grup B. Programes de promoció d’igualtat d’oportunitats. Es consideren sub-

vencionables:
B.1 Programes de formació per a la inserció laboral.
B.2 Programes de millora de la capacitat individual.
Grup C. Programes d’integració. Es consideren subvencionables:
C.1 Programes de foment de la participació a activitats culturals i de lleure.
C.2 Programes de foment de la convivència en els espais públics: comunitats de 

veïns, barris i equipaments públics.
C.3 Programes de gestió de la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.
C.4 Programes de sensibilització de la població sobre el fet migratori.
Pa r t i d e s  p r e s s u p o s t à r i e s  BE 0 7  D/4 810 0 010 0 / 314 0 /0 0 0 0  i 

D/482000100/3140/0000.
Import total de la convocatòria 1.069.036,00 €, amb la següent distribució anual: 

1.015.584,20 € per a l’anualitat 2012 i 53.451,80 € per a l’anualitat 2013.
Subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut 

(corresponent a l’annex 6 de l’Ordre BSF/32/2012, de 16 de febrer).
Programa A: subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis 

a la joventut per a activitats. Partides pressupostàries BE09 481000100/3210/0000 
i BE09 482000100/3210/0000.

Import total de la convocatòria 923.612,00 €, amb la següent distribució anual: 
831.250,80 € per a l’anualitat 2012 i 92.361,20 € per a l’anualitat 2013.

Programa B: subvencions per a convenis de reconeixement de la tasca associativa 
d’entitats especialment rellevants en el teixit associatiu juvenil. Partides pressupos-

tàries BE09 481000100/3210/0000 i BE09 482000100/3210/0000.
Import total de la convocatòria 1.750.900,00 €, amb la següent distribució anual: 

875.450,00 € per a l’anualitat 2012 i 875.450,00 € per a l’anualitat 2013.
Programa C: subvencions per a projectes que realitzen les entitats juvenils 

en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. Partides pressupostàries BE09 
481000100/3210/0000 i BE09 482000100/3210/0000.

Subprograma C.1: projectes de cooperació al desenvolupament.
Subprograma C.2: projectes d’educació per al desenvolupament.
Import total de la convocatòria 75.000,00 €, amb la següent distribució anual: 

67.500,00 € per a l’anualitat 2012 i 7.500,00 € per a l’anualitat 2013.
D’acord amb el que estableix la base 1.3 del programa C de l’annex 6 (Ordre 

BSF/32/2012, de 16 de febrer), la Direcció General de Joventut estableix com a ac-

tuacions prioritàries les relacionades amb la cultura de la pau i els drets humans.
D’acord amb el que estableix la base 4.2 del programa C de l’annex 6 (Ordre 

BSF/32/2012, de 16 de febrer), la Direcció General de Joventut estableix com a 
imports màxims a atorgar per sol·licitud els següents:

Subprograma C.1: projectes de cooperació al desenvolupament: 10.000,00 eu-

ros.
Subprograma C.2: projectes d’educació per al desenvolupament: 5.000,00 eu-

ros.
Subvencions a entitats per a activitats i projectes de caràcter cívic, participa-

ció ciutadana i de promoció del voluntariat (corresponent a l’annex 7 de l’Ordre 
BSF/32/2012, de 16 de febrer).

Programa A: subvencions a activitats cíviques, comunitàries i de foment 
del voluntariat. Partides pressupostàries BE12 D/481000100/323/0000 i BE12 
D/482000100/323/0000.

Import total de la convocatòria per a l’any 2012: 1.253.785,00 €.
Programa B: subvencions per dur a terme projectes de caràcter cívic, comunitari 
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i de foment del voluntariat. Partides pressupostàries BE12 D/481000100/323/0000 
i BE12 D/482000100/323/0000.

Import total de la convocatòria: 10.917.267,57 €, amb la següent distribució anual: 
3.457.134,73 € per a l’anualitat 2012; 3.639.089,19 € per a l’anualitat 2013; 3.639.089,19 
€ per a l’anualitat 2014; i 181.954,46 € per a l’anualitat 2015.

Subvencions a entitats per al manteniment de programes de serveis socials (cor-
responent a l’annex 8 de l’Ordre BSF/32/2012, de 16 de febrer).

a) Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits 
en l’actual Cartera de Serveis Socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a 
la gent gran amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, proble-

màtica social derivada de malaltia mental, drogodependències i/o altres addicci-
ons, afectades pel virus VIH/SIDA o problemàtica social i risc d’exclusió social. 
Partides pressupostàries: 5000 D/481000100 i 5000 D/482000100 dels programes 
pressupostaris 315, 316 i 317.

Import total de la convocatòria: 472.010.722,83 € amb la següent distribució 
anual: 157.336.907,61 € per a l’anualitat 2012; 157.336.907,61 € per a l’anualitat 2013; 
i 157.336.907,61 € per a l’anualitat 2014.

b) Programes de manteniment d’activitats de suport o complementàries vincu-

lades a la prestació de serveis socials. Partides pressupostàries: 5000 D/481000100 
i 5000 D/482000100 dels programes pressupostaris 315, 316 i 317.

Import total de la convocatòria: 765.209,64 euros amb la següent distribució anual: 
688.688,68 € per a l’anualitat 2012 i 76.520,96 € per a l’anualitat 2013.

Subvencions a entitats per a programes en matèria d’adopció (corresponent a 
l’annex 9 de l’Ordre BSF/32/2012, de 16 de febrer).

Partides pressupostàries 6160 D/481000100/318G/0000 i D/482000100/
318G/0000.

Import total de la convocatòria per a l’any 2012: 70.000,00 €.

—6 El crèdit inicial disponible indicat es podrà ampliar d’acord amb la normativa 
vigent. Aquest increment podrà ser de fins a un 25% dels imports establerts a totes 
les línies de subvenció excepte a l’annex 2: subvencions a entitats per a programes en 
matèria de família i de lluita contra els maltractaments, contra la violència masclista 
i violència familiar, i de promoció de la gent gran activa, el qual podrà incrementar 
en un 30% l’import establert. L’efectivitat d’aquest increment està condicionada a la 
disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió 
de la subvenció.

La concessió de subvencions pluriennals queda condicionat a l’aprovació, per 
part del Govern de la Generalitat, de la despesa pluriennal corresponent.

—7 Els òrgans competents per tramitar i resoldre els diferents programes són 
els següents:

Annex 2: subvencions a entitats per a programes en matèria de famílies i de lluita 
contra els maltractaments, contra la violència masclista i violència familiar, i de 
promoció de la gent gran activa. La tramitació correspon al Servei de Prestacions 
Econòmiques i Subvencions de la Secretaria de Família, i la resolució, a la persona 
titular de la Secretaria de Família.

Annex 3: subvencions a entitats per a programes per al col·lectiu gai, lesbià 
i transsexual. La tramitació correspon al Servei de Prestacions Econòmiques i 
Subvencions de la Secretaria de Família, i la resolució, a la persona titular de la 
Secretaria de Família.

Annex 4: subvencions a entitats per a programes en matèria d’infància i adoles-

cència.
En els programes A. Programa de serveis socials de centres oberts, B. Programes 

d’atenció social i educativa davant les situacions de risc, C. Programa de lluita contra 
els maltractaments a infants i adolescents, D. Programes preventius d’intervenció 
socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais, E. Programes 
i actuacions adreçades a entitats col·laboradores amb l’Àrea de Suport als Joves 
Tutelats i Extutelats, F. Programes de promoció i sensibilització dels drets dels 
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infants i adolescents, la tramitació correspon al Servei de Gestió Administrativa 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i la resolució, a la 
persona titular de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Annex 5: subvencions a entitats per a la realització de programes i activitats 
d’integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades. La 
tramitació correspon a l’Àrea Tècnica de la Direcció General per a la Immigració 
i la resolució correspon a la persona titular de la Direcció General per a la Immi-
gració.

Annex 6: subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis 
a la joventut. La tramitació de les subvencions que s’acullin als programes d’aquest 
annex correspon a la Direcció General de Joventut i la resolució, a la persona titular 
de la Direcció General de Joventut.

Annex 7: subvencions a entitats per a activitats i projectes de caràcter cívic, par-
ticipació ciutadana i de promoció del voluntariat. La tramitació de les subvencions 
que s’acullin als programes d’aquest annex correspon a la Subdirecció General de 
Cooperació Social i Voluntariat i la resolució, a la persona titular de la Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària.

Annex 8: subvencions a entitats per al manteniment de programes de serveis 
socials. La tramitació correspon als Serveis de Gestió Territorial dels Serveis Ter-
ritorials del Departament de Benestar Social i Família on hi hagi la seu de l’entitat 
i la resolució, a la persona titular de la Direcció General de l’Institut Català d’As-

sistència i Serveis Socials.
Annex 9: subvencions a entitats per a programes en matèria d’adopció. La tra-

mitació correspon al coordinador o coordinadora territorial de Processos i, a la 
Unitat de Gestió Administrativa de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció 
i la resolució, a la persona titular de la Direcció de l’Institut Català de l’Acolliment 
i de l’Adopció.

—8 Les actuacions objecte d’aquests ajuts s’han de dur a terme durant l’any natural 
de la convocatòria. No obstant això, per al Programa A: subvencions a activitats 
cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat de l’annex 7, el període d’actuació 
serà del 16 de novembre de 2011 al 30 de setembre de 2012, ambdós inclosos.

Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades s’estarà al que estableix 
l’Ordre BSF/32/2012, de 16 de febrer. Per als programes de l’annex 2 i annex 3 
el termini de justificació serà el 5 de novembre o fins la data que s’indiqui a la 
resolució.

—9 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de cinc mesos a comptar 
des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació dels formularis 
de sol·licituds. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi conclòs el proce-

diment, les entitats interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds 
per silenci administratiu.

—10 La resolució es notificarà a les persones interessades, preferentment, per 
mitjans electrònics en els termes dels apartats 3 i 5 de l’article 43 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, sempre que l’entitat hagi consentit expressament, mitjançant el for-
mulari de sol·licitud, la notificació per mitjans electrònics. Així mateix, l’entitat 
podrà exercir en qualsevol moment del procediment el dret a utilitzar un mitjà no 
electrònic i a revocar el consentiment per les comunicacions electròniques sempre 
i quan la persona interessada ho sol·liciti de forma expressa. Les notificacions 
electròniques es faran a través de l’enllaç www.gencat.cat/ovt.

—11 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada davant el mateix òrgan que dicta la resolució o davant el superior 
jeràrquic, que és l’òrgan competent per emetre resolució, en el termini d’un mes, 
d’acord amb el que disposa l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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—12 Al final de l’exercici es donarà publicitat de les subvencions atorgades ex-

posant-les en els taulers d’anuncis de la seu central del Departament de Benestar 
Social i Família i dels Serveis Territorials. Quan els imports de les subvencions 
concedides, individualment considerades, siguin de quantia igual o superior a 3.000 
euros serà necessària també la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les 
persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, d’acord 
amb l’article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria, les persones in-

teressades poden interposar recurs de reposició, d’acord amb l’article 77 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, davant el conseller de Benestar Social i Família, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de març de 2012

JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ

Conseller de Benestar Social i Família

(12.076.007)

*
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