
ANNEX 6.- SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE LA SOLIDARITAT I LA 

COOPERACIÓ 
 

 
1.- FINALITAT 
 

La finalitat d’aquestes subvencions és l’atorgament de suport econòmic a 
projectes de cooperació al desenvolupament que duen a terme les entitats 

per tal d’impulsar el desenvolupament econòmic i el benestar social dels 
habitants dels països en vies de desenvolupament, a fi que els mateixos 
puguin instrumentar un sistema de desenvolupament sostenible, econòmic i 

social. 
 

Tots els projectes que compleixin amb les bases de la convocatòria seran 
valorats i controlats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
(FCCD), entitat col·laboradora de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

 
2.- BENEFICIARIS 

 
Els destinataris d’aquestes subvencions són els següents: 

 
a) Entitats privades sense afany de lucre que estiguin legalment 

constituïdes i constin inscrites en el registre administratiu 

corresponent i que reflecteixin en els seus estatuts que entre les 
seves finalitats hi ha la realització d’activitats i projectes orientats a 

la cooperació, la solidaritat i el desenvolupament integral dels països 
en vies de desenvolupament. 
 

b) Estar constituïda i inscrita formalment al registre d’entitats de 
l’Ajuntament de Vilafranca, amb anterioritat a la sol·licitud dels 

recursos, almenys amb l’antiguitat d’un exercici econòmic. 
 

c) Presentar un dossier amb una memòria d’activitats que reflecteixi una 

activitat continuada i pública a Vilafranca del Penedès, almenys amb 
una antiguitat d’un exercici econòmic. En la memòria s’haurà de 
garantir l’experiència de l’ONG en actuacions assimilables a les que 

persegueixen els òrgans competents de l’Ajuntament. 
 

3.- TIPOLOGIA DE PROGRAMES OBJECTE DE SUBVENCIÓ 
 
Els programes i activitats que seran objecte de subvenció poden ser els 

següents: 
 

 Sensibilització i informació a la població del municipi de Vilafranca del 
Penedès respecte a la cooperació, solidaritat i desenvolupament 
integral dels països en vies de desenvolupament. 

 
Les activitats següents queden excloses de suport econòmic: 

 
 El funcionament ordinari de les entitats així com al creació de nous 

serveis o el manteniment dels ja existents de les mateixes 

 



Les activitats anàlogues o similars que es repeteixin al llarg de l’any seran 

tractades com una única activitat a efectes de la concessió de subvenció. 
 

4.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SUBVENCIONS 
 
La proposta d’atorgament de les subvencions serà resultat d’aplicar els 

criteris següents de valoració, amb la puntuació màxima en cada cas que 
s’hi fa constar: 

 
 

a) Enfocament basat en Drets Humans fins a 20 punts 

a. Es valorarà que el projecte estigui formulat en base a 
l’Enfocament Basat en Drets Humans, és a dir, que els 

objectius, resultats i indicadors del projecte estiguin formulats 
en base a aquest enfocament i vagin dirigits a la realització o a 
l’assoliment d’un dret humà en concret o més d’un, com per 

exemple, el dret humà a l’alimentació, a l’aigua i al 
sanejament, a l’educació, a la salut o a un habitatge adequat i 

digne, entre d’altres. 
 

b) Coherència i planificació fins a 20 punts. 
a. Es valorarà la coherència respecte als objectius i resultats 

esperats. Per aconseguir aquesta coherència s’ha de tenir clar 

el pla d’activitats, el calendari d’execució iel pressupost 
desglossat. Es valorarà que es presenti un arbre de problemes 

i un arbre d’objectius. Un projecte és coherent i està ben 
planificat quan hi ha relació entre els resultats esperats, els 
objectius plantejats, les activitats proposades i els recursos 

necessaris per assolir-los, en un període de temps determinat i 
seguin un pla de treball. Es tindrà en compte la relació o 

integració amb altres projectes complementaris a la zona, 
promoguts per altres institucions o entitats. El projecte ha de 
presentar elements de seguiment i avaluació adequats i 

suficients. 
 

c) Viabilitat fins a un màxim de 20 punts. 
a. Ha d’estar garantit l’entorn polític favorable pel 

desenvolupament del projecte, i el recolçament de les 

autoritats públiques locals, així com l’ús de mètodes i mitjans 
tècnics que permetin aprofitar els recursos materials, tècnics i 

humans de les comunitats beneficiàries. Amb aquest requisit 
es pretén fomentar l’autogestió, autonomia i autosuficiència 
per tal de no introduir noves formes de dependència 

econòmica i cultural. Evidentment, també s’ha de garantir 
l’execució del projecte per part de l’entitat sol·licitant, així com 

la viabilitat econòmico-financera. Un projecte és viable quan, 
un cop finalitat l’ajut extern, els objectius assolits poden 
continuar beneficiant els grups receptors, el quals assumeixen 

la continuïtat del projecte. En aquest sentit, s’ha de demostrar 
que els beneficiaris de l’ajut poden i volen continuar treballant 

en la realització dels objectius de l’ajut. 
 



d) Projecte adreçats a dones fins a 15 punts 

a. Es valorarà que les dones siguin les principals beneficiàries 
directes, que participin activament en la gestió del projecte i 

que aquest tingui perspectiva de gènere. 
 

e) Impacte en matèria de sensibilització i informació de la població del 

municipi de Vilafranca del Penedès, així com la seva capacitat 
d’implicació d’altres agents locals en el seu disseny, desenvolupament 

i avaluació fins a un màxim de 10 punts. 
 

f) Interrelació entre l’entitat sol·licitant i la contrapart, fins a 5 punts. 

a. Es valorarà que quedi demostrat el vincle existent entre 
l’entitat i la seva contrapart, de manera que es pugui 

evidenciar l’experiència i trajectòria de treball conjunt entre 
aquestes 

 

g) Cooperació estable i plurianual així com aquells presentats per dos o 
més ONG’s d’implantació local, fins a 5 punts 

 
h) Participació de diverses entitats, institucions, experts, etc., de 

Vilafranca del Penedès, fins a 5 punts 
 

5.- QUANTIES, IMPORT MÀXIM I CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ 

 
La quantia de la subvenció s’establirà a la corresponent convocatòria. 

 
6.- JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES 
 

Els beneficiaris de les subvencions hauran de justificar les despeses 
suportades per la realització de l’activitat, d’acord amb els articles 33 i 34 

de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 
 

El cost de l’activitat pot incloure la totalitat de les despeses necessàries per 
ser portada a terme: difusió i comunicació, compra de materials, lloguers 

d’infraestructures, contractació de professionals, desplaçaments, dietes, etc. 
 
La documentació a presentar és la que es detalla en l’article 16 de les Bases 

Específiques reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès. 

 
7.- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del 
pressupost municipal de l’exercici que s’estableixi a la convocatòria. 

 


