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D) Salut i Cures 

Poden ser sol•licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones 
jurídiques i físiques sense afany de lucre. En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa 
beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament del projecte objecte de 
subvenció. 

Queden excloses les propostes de tipus assistencial en tots els programes de l’àmbit temàtic de D-Salut i 
Cures.  

Queden també exclosos: 

- Projectes d’activitats de caràcter clínic, terapèutiques i de rehabilitació. 
- Projectes d’activitats pròpies de l’atenció a la xarxa pública i de serveis concertats. 
- Projectes orientats al desenvolupament d’activitats de caràcter puntual (jornades, conferències, 

congressos, etc.) 
- Projectes orientats a la realització d’estudis, investigacions,... 

En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells 
per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.  

Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un 
caràcter obert i quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la 
persona jurídica o a l’agent que ho organitzi o gestioni. La subvenció atorgada serà per la realització d’un 
projecte concret i no pel finançament general de l’entitat.  

Els projectes hauran d’especificar si s’haurà de pagar per la participació en les activitats a realitzar i hauran 
de definir amb claredat el nombre i el perfil de les persones beneficiàries. 

Df) Suport a persones afectades i sensibilització en el camp de les malalties 
cròniques i/o emergents  ___________________________________  (àmbit districte) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació: 

 Iniciatives centrades en el suport a persones amb malalties cròniques i emergents, en el foment de la 
salut, en la participació activa de les persones usuàries i en el voluntariat. 

 Iniciatives que promoguin la informació, l’atenció i el suport mutu entre persones afectades per malalties 
cròniques i/o emergents. 

 Iniciatives que promoguin la participació activa i social de persones voluntàries en l’acompanyament a 
persones amb dificultats per utilitzar els serveis i recursos existents. 

 

ATENCIÓ ! Aquest document és un detall de la “Convocatòria ordinària per a la 
concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i 

de ciutat per a l'any 2022”. Consulteu tot el document en el següent enllaç. 

 

https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3162019


 

 

CRITERIS ESPECÍFICS VALORACIÓ – D / DISTRICTE 

 
 
 
 Iniciatives que incorporin accions de difusió i/o assessorament en el camp de les malalties cròniques 

i/o emergents. 
 Projectes orientats a reduir les barreres socioeconòmiques de col•lectius vulnerables en l'accés a una 

bona salut. 
 Projectes orientats a la sensibilització, a la promoció de la salut i/o a la reducció de les desigualtats 

socials en salut. 
 

Criteris de Valoració:  

 Projectes que promoguin la millora de la qualitat de vida i el suport a persones afectades de 
malalties cròniques i/o emergents, s’adeqüin a les seves necessitats i incorporin la seva 
representació en el disseny de les accions .............................................................. 0,5 punts 

 Projectes que incloguin la transversalitat entre diferents aspectes com ara la salut i l’activitat 
física, l’alimentació saludable ................................................................................... 0,5 punts 

 Projectes que incloguin accions de difusió i/o sensibilització a la ciutadania sobre les 
malalties cròniques i/o emergents ............................................................................ 0,5 punts 

 Projectes que prioritzin l’actuació en barris i/o grups socials en situació socioeconòmica més 
desfavorida i/o es coordinin amb agents del sistema de salut i social per facilitar l’accés a les 
persones amb més vulnerabilitats ................................................................................. 1 punt 

 Grau de coordinació amb altres entitats que intervinguin en el mateix àmbit o territori per 
assegurar la sostenibilitat en el temps del projecte .................................................. 0,5 punts  

 Grau d’innovació de la iniciativa .................................................................................... 1 punt 
 


