
Subvencions per a la realització 

d'activitats i serveis de districte i 

de ciutat per a l'any 2017 

 

 
      Informació general  

      de la convocatòria 

 

 



 
1. Quina es la finalitat de la convocatòria?  
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 Subvencionar activitats o serveis d’interès públic o social, que 

complementin o supleixin la competència municipal. 

 

 Han de ser accions sense ànim de lucre, o en cas contrari han de 

revertir en les pròpies activitats subvencionades. 

 

 S’han de dur a terme a la ciutat de Barcelona, a nivell de districte o 

ciutat, o fora d’aquesta, només en el cas que es considerin d’interès per 

a la projecció exterior de la ciutat. 

 

 Que la seva finalitat coincideixi amb alguna del àmbits temàtics i 

programes que s’inclouen en la convocatòria. 

 

 Que s’iniciïn i finalitzin durant l’any 2017. (Tota la facturació haurà de ser amb de 2017) 



 
2. Qui s’hi pot presentar? 
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 Les persones físiques i jurídiques, domiciliades i/o 

tinguin seu social o delegació al terme municipal de 

Barcelona . (NIF- CIF) 

 

 En cas de grups no formals, el grup ha de designar una 

persona com a representant del col·lectiu que serà la 

titular del projecte a tots els efectes, incloses les 

repercussions fiscals. 

 

 

 

 

Convocatòria general de subvencions  de l’Ajuntament de Barcelona- 2017  

Gener 2017  



4 

3. Quin tipus de projectes, activitats i serveis es subvencionen? 
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            Codis d’àmbit territorial 

Àmbit territorial Codi 

Districte de Ciutat Vella 1 

Districte de l’Eixample 2 

Districte de Sants-Montjuïc 3 

Districte de les Corts  4 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 5 

Districte de Gràcia 6 

Districte d’Horta-Guinardó 7 

Districte de Nou Barris 8 

Districte de Sant Andreu 9 

Districte de Sant Martí  10 

Districte de Ciutat 11 

 DISTRICTE   

         o 

  CIUTAT    

  

Projectes 

d’àmbit 

territorial 

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 



3. Quin tipus de projectes es subvencionen? (II) 
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Projectes 

d’àmbit 

temàtic 

CODI ÀMBIT TEMÀTIC 

A Cultura 

B Esports 

C Educació 

D Salut 

E Gent gran 

F Dones 

G Joventut 

H Infància i adolescència 

I Participació ciutadana 

J Associacionisme 

K Immigració-Acollida 

L Civisme i convivència 

M Drets dels animals 

CODI ÀMBIT TEMÀTIC 

N Foment d’activitats organitzades 

O Comerç de proximitat i p. econ. 

P Persones amb discapacitat i/o DF 

Q Acció comunitària 

R Temps i Economia de les Cures 
Inclusió 

S Afers religiosos 

T Ecologia, urbanisme i mobilitat 

U Consum responsable 

V Inclusió 

W LGTBI 

X Drets de ciutadania 

Y Promoció de la diversitat des de 
la mirada intercultural 

Els projectes que es 

presentin a un  àmbit 

temàtic ha de complir 

algun dels requisits 

dels seus programes. 

 Enguany desapareix  l’àmbit de Economia cooperativa, social i solidaria, doncs té una convocatòria especifica. 

 L’àmbit N. Foment 
d’activitats organitzades : 
enguany inclou un programa 

de suport a les activitats a 
nivell de ciutat. 



 
4. Quines són les principals novetats de la convocatòria? 
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 Per lliurar les sol·licituds cal demanar cita prèvia a una Oficina d’Atenció 
al Ciutadania. En cada cita només es poden presentar sol·licituds d’una 
entitat i per un màxim de 5 projectes. 

 La entitat beneficiaria haurà de comunicar el compte bancari per a 
l’abonament de la subvenció abans de finals del 2017. Si no es dur a terme 
l'Ajuntament  revocarà la subvenció atorgada.  

 L’acceptació de les bases de la subvenció dóna a l’Ajuntament la cessió 
dels drets de reproducció i comunicació pública del projecte subvencionat, 
així com la memòria justificativa, de forma no-exclusiva. 

 L’acceptació de les bases dóna permís a incloure l’entitat en el seu registre 
d’associacions de l’Ajuntament o Fitxer general d’entitats Ciutadanes. 

 En alguns programes d’esports, la justificació s’haurà de realitzar en 1 
mes.  

 En el moment de presentació de la justificació caldrà presentar les 
factures originals de la totalitat de l’import subvencionat. 



Quan?  5  
gener 

2 
febrer 

Què?  

Cóm?  

Document 1:   Formulari sol·licitud 

Document 2:   Projecte 

del al 

5. Quan i com s’han de presentar les sol·licituds?  
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•Les sol·licituds entregades abans o després d’aquest període no seran admeses. 

 Per cada projecte cal omplir una sol·licitud.  
 Han d’estar signats per la persona per el/la representar 

legalment a l’entitat 
 No han d’anar grapats, ni enquadernats. 



 Documents de 

sol.licitud    
 
 A la página web de l’Ajuntament:   

www.barcelona.cat       
 A les Oficines d’Atenció al Ciutadà, ICUB, 

Institut, BCN Esports, Torre Jussana... 
 

  Torre Jussana. Centre de recursos per a    
 les associacions 
  Contacte:  932 564 118    o   tjussana@bcn.cat 
 
 Llibret de les bases i Pagina especial de la convocatòria: 
       http://www.tjussana.cat/subvencions2017.php 

Document 1:   Formulari sol·licitud 
Document 2:   Projecte 

6. Quina documentació cal presentar? 
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On podem trobar 

la documentació?  

On  consultar en 

cas de dubtes?  

http://www.barcelona.cat/
mailto:tjussana@bcn.cat
http://www.tjussana.cat/subvencions2017.php


7. On i cóm s’ha de lliurar les sol·licituds? 

 

 Les persones que disposin de certificat 
digital de representant de la seva 
associació podran fer-ho a través del 
portal de tràmits de l’Ajuntament.  
 

 Si no disposa de certificat electrònic, es 
pot gestionar a través del MobileID. 
Presencialment 
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Telemàticament 

Presencialment 

En qualsevol de les Oficines d’Atenció   
  Ciutadana (OAC).  
 
En aquests altres espais municipals:  

Institut de Cultura de Barcelona  
Institut Barcelona Esports  
Institut d’Educació de Barcelona  
Economia, Urbanisme i Mobilitat 

*Per demanar cita 
previa:  
 

- A través de  la  

web: www. 

ajuntament.barcel

ona.cat/cita 

- A través dels 

quioscos de 

tràmits i serveis; 

- O trucant al telèfon 

del civisme gratuït 

900 226 226 

Convocatòria general de subvencions  de l’Ajuntament de Barcelona- 2017  
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Fins a les 23.59h 

del 2 de febrer de 

2017 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac


 

 

 

 

 

 És imprescindible emplenar TOTS els camps. 

 És molt important incloure el telèfon mòbil i el e-mail al formulari 

de sol·licitud.  

 En el punt Despesa total del projecte, s’haurà d’indicar l’import 

total que l’entitat destinarà a la realització de tot el projecte. 

 Cal signar les dues cares del document de sol·licitud.  
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sol·licitud 

Un 

projecte 
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8. Què cal tenir en compte al presentar les sol·licituds?  

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 
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Import màxim per sol·licitud per a programes d’àmbit de ciutat 

Per àmbits temàtics i programes Import màxim  

Cultura 300.000 € 

Salut  12.000 € 

Gent gran – Promoció a la gent gran 9.000 € 

Dones modalitats a, b i c 20.000 € 

Dones modalitat d 60.000 € 

Projectes adreçats a entitats socials i educatives per treballar per a una 
Barcelona educadora i inclusiva 

30.000 €  

Projectes d’investigació i recerca educativa 20.000 € 

Projectes per a la innovació educativa 20.000 € 

Joventut  9.000 € 

Infància i adolescència – Promoció infància, adolescència i famílies 9.000 € 

Comerç de proximitat i promoció econòmica – accions dinamització, 
comunicació i promoció comercial  

30.000 € 

Comerç de proximitat i promoció econòmica – accions formatives dirigides als/a 
les comerciants i/o  empleats/des 

10.000 € 

Comerç de proximitat i promoció econòmica – reforç de les estructures 
associatives comercials 

15.000 € 

Comerç de proximitat i promoció econòmica – projectes de millora de la 
sostenibilitat del comerç 

10.000 € 

Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional 80.000 € 

Temps i economia de les cures 10.000 € 

Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 10.000 € 

Consum responsable 12.000 € 

LGTBI 20.000 € 

Foment de l’activitat pel funcionament de les entitats 1.000 € 

Import màxim per sol·licitud per a programes d’àmbit de districte 

Per àmbits temàtics i programes  Import màxim  

Foment d’activitats organitzatives 1.000 € 
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Import màxim per solicitud 

Tenir en compta els 

imports màxims 

permesos per 

programa 

8. Què cal tenir en compte al presentar les sol·licituds? II 

Recordar que no es 
pot sol·licitar més del  

50 % del projecte 

IMPORTS DE CIUTAT 

ESMENA:  L’àmbit N. 
Foment de l’activitat, a nivell 
de ciutat no té import màxim. 
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 S’han d’emplenar tots els camps del formulari per què es pugui valorar el projecte en relació als 
criteris generals i específics requerits. 

 En aquest cas, no cal que s’entregui el mateix format i model, però hi han de constar els ítems del 
model que ofereix l’Ajuntament . 

 Ha d’estar signat per la mateixa persona que ha signat la sol·licitud.  

 L’import que figuri al Total de despeses previstes, del punt 8.Pla de viabilitat del projecte, haurà de 
coincidir amb l’import de la Despesa total del projecte, indicat al Document Bàsic 1. 

 En l’apartat 6. “Finançament de l’entitat” cal que feu una estimació/previsió dels ingressos i de les 
despeses que tindreu fins a 31/12/2017. 

 Nou apartat específic d’Igualtat de gènere a l’entitat: cal explicar les mesures que l’associació 
contempla, tant en els documents de funcionament generals de l’entitat (estatuts, missió, finalitats, 
etc.) com en el projecte i en la seva metodologia.  

 En el moment de la justificació l’import total de les factures relacionades a la Memòria Econòmica, 
haurà de coincidir amb l’import de la Despesa total del projecte (no amb l’import subvencionat per 
l’Ajuntament de Barcelona).  

Document bàsic 2:  Projecte 

8. Què cal tenir en compte al presentar les sol·licituds? III 
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8. Què cal tenir en compte al                 CRITERIS GENERALS  

presentar les sol·licituds? IV 
 

Cal emplenar el projectes pensant 
amb quins son els criteris de valoració 
que es tindran en compte. 
 
Els projecte poden obtenir una 
puntuació màxima de 10 punts: 
  
 Adequació del projecte als criteris 

generals (fins a 6 punts) 
 

 Adequació del projecte als criteris 
específics de cada àmbit temàtic 
(fins a 4 punts) 

 
No podran rebre subvenció aquells 
projectes que hagin obtingut una 
puntuació global inferior a 4 punts  

 

  

ENTITAT (1,5) 

  

Base social de l’entitat i/ o trajectòria 

  

“ 

  

Núm. projectes realitzats l’any anterior  

  

“ 

  

Núm. projectes realitzats l’any anterior en col·laboració amb d’altres 

  

“ 

  

Nivell d’autonomia financera i equilibri fons finançament 

  

“ 

  

Núm. de persones voluntàries. 

  

FONAMENT (1) 

  

Col·laboració o complementarietat amb l’acció de l’administració local  

  

“ 

  

Ajustament a la realitat i necessitats del col·lectiu 

  

“ 

  

Abordatge de nous fenòmens socials i nous enfocaments 

  

QUALITAT (1) 

  

Nivell de concreció, coherència i viabilitat (qualitat/econ./permanència) 

  

“ 

  

Grau participació del col·lectiu beneficiari en el disseny de projecte  

  

“ 

  

Nivell de concreció i adequació dels indicadors  

  

IMPACTE (1) 

  

Rellevància del projecte (impacte esperat) 

  

“ 

  

Augment capacitació persones o col·lectius implicats 

  

“ 

  

Millora de la sensibilització de la població general objecte de projecte 

  

“ 

  

Grau de millora de l’accés a la informació projecte (es valora ùs TICs) 

SOLIDESA 

FINANCIERA (1) 

  

Capacitat de recursos per a gestionar, executar i avaluar el projecte 

  

“ 

  

Pla de finançament (aportació pròpia / % demanat /altres fons) 

  

GENERE (0,5) 

  

Incorporació de la perspectiva de gènere 
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Presentació 

 sol·licituds 

 Període de revisió administrativa i  

valoració tècnica de les sol·licituds 
Resolució atorgament  

provisional 

Resolució atorgament  

definitiu 

9. Cóm funciona el procés d’atorgament de subvencions? I 

ATORGAMENT PROVISIONAL 

 S’informarà l’atorgament o denegació de la subvenció a través d’una única publicació al 

BOP. (Consultar al  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) o a través de la web 

municipal www.bcn.cat (Govern Obert Go > Transparència  Subvencions) .Us avisarem via  

electrònica i per sms als mòbils (si els heu facilitat a la sol·licitud). 

 

 En la mateixa publicació s’informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o 

esmenar en els 10 dies hàbils establerts.  

ALERTA! És imprescindible per a tenir dret a la subvenció que presenteu la 

documentació administrativa requerida en aquest anunci d’atorgament provisional. I 

tenir presentades i aprovades totes les justificacions de projectes presentats a 

convocatòries anterior i convenis, en qualsevol dels departaments de l’Ajuntament. 

 

 Tanmateix és en aquest període, si s’escau, que podreu formular AL:LEGACIONS. 

 



Quina documentació es podrà demanar? 

16 

A. Fotocòpia compulsada dels Estatuts de la persona jurídica 

B. Fotocòpia compulsada del NIF/ CIF de la persona jurídica 

C. Fotocòpia compulsada del DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud  

D. Fotocòpia compulsada de la inscripció de la persona jurídica al registre 

corresponent 

E. Certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària (AEAT) 

F. Certificat d’estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS) 

G. Certificat d’estar al corrent amb l’IMH  

H. Documentació de justificacions pendents (projectes i convenis) 

I. Acreditació de tenir seu social a Barcelona 

 

 

      

9. Cóm funciona el procés d’atorgament de subvencions? II 

Convocatòria general de subvencions  de l’Ajuntament de Barcelona- 2017  

Gener 2017  
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Presentació 

 sol·licituds 
 Període de revisió administrativa i  

valoració tècnica de les sol·licituds 

Resolució atorgament  

provisional 

Resolució atorgament  

definitiu 

9. Cóm funciona el procés d’atorgament de subvencions? III 

ATORGAMENT DEFINITIU 

 Un cop acomplerts els requisits es publicarà pel mateix procediment que l’atorgament 

provisional, la llista de subvencions atorgades definitivament, al BOPB. 

 Aquelles sol·licituds proposades per atorgar provisionalment, a qui no se’ls hagi 

requerit presentar cap documentació administrativa i no hagin presentat al·legacions, 

es donaran com a definitives de manera automàtica i, per tant, no apareixeran a la 

publicació definitiva, si així ho decideix el districte o sector gestor de la seva sol·licitud.  

 El mateix passarà amb aquelles sol·licituds denegades per requisits tècnics i amb les 

que no hagin arribat a la nota de tall (4,00), si els sol·licitants no presenten 

al·legacions.  

 Per consultar-la disposareu dels mateixos canals assenyalats a la fase anterior.  



 
 
      

La normativa  estableix que s’ha de dur a terme durant els 
10 dies posteriors a l’atorgament provisional i cal entrar-
la per registre a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà.  
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10. Què és la reformulació del projecte i cóm es pot dur a terme? 

- Ha de mantenir el projecte original motiu de subvenció. 
- Ha de justificar el motiu de la reformulació. 
- Ha d’explicar: d’adequació de les activitats o serveis, 

aportar els nous indicadors i  introduir els canvis als 
apartat del pressupost i pla de  finançament . 

Què significa 

reformular?  

Adaptar el projecte presentat a la nova realitat 
pressupostària sempre i quan, aquesta nova realitat no 
afecti a l’execució del projecte. 
Han de ser aprovades per l’òrgan que la atorgat. 

Quan es dur a 

terme?  

* La reformulació també podrà ser requerida a l’entitat sol·licitant per òrgan quan l’import de la 
subvenció  proposada sigui inferior al que s’ha sol·licitat. 

Què ha d’incloure? 



Quan cal presentar 

la justificació?  

En el termini màxim de 2 mesos 
des de la finalització del projecte 

*excepte esports 

 

 
1. La Memòria d’Activitat  
2. La Memòria  Econòmica. On cal complimentar el 

llistat  amb les dades de les factures que conformen 
tots els ingressos i  totes les despeses que finalment 
ha tingut  TOT EL PROJECTE. * 

3. Les factures originals de les subvencions atorgades , 
com a mínim, per la totalitat de l’import 
subvencionat.  

4. Els tiquets no poden superar el 10% de l’import 
subvencionat, fins a una màxim de 300 € 

10. Què cal tenir en compte a l’hora de justificar el projecte?  
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Què caldrà aportar?  

• Si el projecte compta amb una 
reformulació acceptada l’import de 
justificació  correspondrà a l’import 
total del projecte  reformulat. 
 

• Cal notificar i explicar qualsevol  
desviació en l’execució del projecte.  
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11. Quines són les despeses subvencionables que es poden incloure en la 
justificació? 

DESPESES  CONCEPTES 

Nomines i Seguretat Social Personal fix i eventual a càrrec de l’entitat 

Lloguers Arrendaments de béns immobles i béns mobles 

Subministraments Aigua, electricitat, gas i combustibles.  
 

Material fungible d’ oficina Paper, impresos, fotocopies, altres 

Assegurances Necessàries per al desenvolupament de l’activitat 

Material tècnic o de producció fungible Necessari per al desenvolupament de l’activitat 

Feines realitzades per altres empreses Neteja, seguretat, manteniment, activitats ... 

Auditoria del projecte Només en cas de que sigui exigida en la justificació 

Dietes de personal Locomoció, allotjament, manutenció. 

Tributs Abonats directament per la persona jurídica 

Amortitzacions de bens adquirits o obres Veure condicions 



 
 
      

  
           

IMPORTANT:    
En el cas de despeses de més de 18.000 euros (sense IVA) en el cas de prestacions 
de serveis o lliurament de béns, s’hauran d’incorporar tres pressupostos sol·licitats 
i argumentar el motiu de l'adjudicació en cas de no ser la proposta més 
avantatjosa econòmicament. 

 
          DESPESES NO SUBVENCIONABLES: 
 

 Els imports indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, 
ni els impostos sobre la renda. 

 
 Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de béns mobles. 
 
 Les despeses realitzades que estiguin facturades amb data anterior a la data 

d’inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte, ni de l’any en 
curs. 
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11. Quines són les despeses subvencionables que es poden incloure en la 
justificació? II 



Mesura de Govern pel reconeixement del fet religiós | 9 de maig de 2012 


