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Sol·licitud de subvenció (mes de gener)

Resolució provisional

2. Reformulació del projecte (10 dies)

3. Al·legació (10 dies)

3. Recurs (30 dies)

Justificació

Resolució definitiva

Fases del procediment de subvenció

3. Renúncia (en qualsevol moment)

4. Modificació del projecte

1. Requeriment de documentació (10 dies)



Resolució provisional: 01. Documentació requerida 

En el BOPB de la resolució provisional es llisten tots els projectes presentats a la

Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis d’àmbit

de districte i de ciutat per a l’any 2022, amb les propostes d’imports a atorgar i, en alguns

casos, requeriments de documentació o justificacions.



A continuació hi ha un esquema de què ens poden requerir:

Resolució provisional: 01. Documentació requerida 



A - Còpia compulsada o amb codi segur de verificació dels Estatuts de la persona jurídica

B - Còpia compulsada o amb codi segur de verificació del NIF/CIF de la persona jurídica

C - Còpia compulsada o amb codi segur de verificació del NIF de la persona signant de la sol·licitud i document 

acreditatiu de la representació si escau

D - Còpia compulsada o amb codi segur de verificació de la inscripció dels Estatuts en el registre corresponent

La presentació d’aquests documents (A, B, C, D), en aquest moment, ha de ser de 

manera presencial, a qualsevol OAC de l’Ajuntament de Barcelona (tampoc cal 

demanar cita prèvia, la documentació s’entrega i compulsa al registre). 

Cal presentar original i fotocòpia, la qual serà compulsada.

La presentació l’ha de fer el o la representant legal de l’entitat, o una persona delegada 

amb una autorització signada i la còpia del DNI d’ambdues.

Resolució provisional: 01. Documentació requerida 



E. Certificat d’estar al corrent amb la AEAT 
Seu Electrònica de l’Agència Tributària

Cal disposar 
del CD de 
l’entitat 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/Inicio/Inicio.shtml


F. Certificat d’estar al corrent amb la TGSS
Seu electrònica de la Seguretat Social

Cal disposar 
del CD de 
l’entitat 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales


G. Esmena de deutes amb IMH (Hisenda Municipal) 
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona Cal disposar 

del CD de 
l’entitat 

https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca?profile=3


Si us demanen el certificat negatiu de deute de les tres administracions (E, F, G), 

probablement sigui per no haver autoritzat la consulta d’ofici en la sol·licitud.

En aquesta fase, es permet presentar un document per autoritzar l’Ajuntament a fer-ho de 

manera autònoma.   Se’n presenta una mostra:

1. Documentació requerida

En cas de no haver autoritzat la consulta d’ofici.



Sense certificat digital de l’entitat no podreu obtenir el certificats (E, F, G), de 

manera telemàtica, i haureu de demanar cita presencial a l’administració 

corresponent. 

És possible que us donin cita presencial per quan hagi caducat el termini de 10 

dies de presentació dels documents requerits. 

En aquest cas, l’Ajuntament accepta, de forma temporal, que es presenti a tràmit 

el justificant de la cita presencial. 

COMPTE. Tanmateix, fins que no es compleix amb el requeriment no es cobra la 

subvenció.

1. Documentació requerida

En cas de no disposar del Certificat Digital de 
Representant Legal de l’entitat



02. Reformulació 

Document Motiu Termini de presentació

Reformulació Diferència important entre la quantitat 

proposada en la resolució i la sol·licitada. 

L’import màxim a reformular, en aquesta fase, 

serà la diferència entre l’import sol·licitat a 

subvenció i l’import proposat a la resolució 

provisional.

Si no es reformula, el cost del projecte que es 

té en compte, a l’hora de la justificació, serà 

el pla de viabilitat presentat a la sol·licitud 

inicial.

10 dies hàbils des del dia 

següent a la publicació de 

la resolució provisional al 

BOPB.

En aquest cas, l’últim dia 

hàbil és el dilluns 13 de 

juny.



02. Reformulació
Requisits del projecte reformulat

Requisits:

• Ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els 

criteris de valoració establerts en relació del projecte.

• No pot comportar una modificació substancial del projecte que pugui afectar la 

valoració efectuada d’aquest. 

• El que canvia és l’import de la subvenció municipal, s’han d’ajustar de nou els 

ingressos i les despeses. Però no ha de canviar el finançament aportat per l’entitat. 



L’import màxim a reformular, en 

aquest moment, serà la diferència 

entre l’import sol·licitat a subvenció i 

l’import proposat

Cost del projecte, inicial:      10.000€

Sol·licitud de subvenció:        5.000€

Import atorgat:                       2.000€

Diferència:                           - 3.000€

Reformulació:

10.000€ - 3.000€ =    7.000€

Cost del projecte, reformulat:   7.000€



02. Reformulació: El document

Aquest és el nou document per presentar la 

reformulació del projecte. És una sol·licitud a la que 

hem de rebre resposta per part de l’Administració 

(via silenci administratiu o via comunicació, com farà 

l’ICUB en aquest cas). 

Consta de dos fulls a complimentar amb informació 

relacionada amb el projecte presentat a subvenció. 

Dades d’identificació de l’entitat i del projecte 

subvencionat.

Descripció de les modificacions que es presenten

Signatura digital del document, possible un cop 

incloses les modificacions i generat el PDF



Abans de començar....

• Per desplaçar-se entre les columnes, cal fer-ho 

amb el tabulador, amb l’intro no funciona 

correctament.

• Serà imprescindible tenir el document de la 

sol·licitud presentada a mà per copiar-ne el 

contingut. 

Cal indicar les despeses previstes en la primera 

columna, les de la reformulació que estem 

presentant en la segona i, la columna gris, de 

manera automàtica, ens calcularà els camps dels 

totals (només amb el Word). 

!

02. Reformulació: El document



Important!

• S’ha de realitzar el 50% del total del projecte subvencionat per considerar acomplerts

l’objecte i la finalitat de la subvenció.

• L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la

subvenció atorgada.

• Si no es presenta reformulació es tindrà en compte el pla de viabilitat de la sol·licitud a l’hora

de revisar la justificació.

• En cas de presentar reformulació, el projecte reformulat aprovat serà el nou “projecte

subvencionat” a efectes de l’obligatorietat de realitzar un mínim d’un 50% del projecte

subvencionat.

02. Reformulació: 



DESVIACIÓ:  S’estableix un màxim d’un 10% de desviació pressupostària entre el 

cost inicialment pressupostat o reformulat i el cost final justificat de l’activitat 

subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. 

L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que 

s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció. 

Cost del projecte, inicial:      10.000€

Sol·licitud de subvenció:        5.000€

Import atorgat:                       2.000€

Diferència:                           - 3.000€

Reformulació:

10.000€ - 3.000€ =    7.000€

Cost del projecte, reformulat:   7.000€

02. Reformulació: Desviació



02. Reformulació: Desviació



Document Motiu Termini de presentació

Al·legació Disconformitat amb la proposta 10 dies hàbils des de la 

publicació de la resolució 

provisional

Renúncia Quan l’entitat no pot dur a terme el projecte i 

encara no ha cobrat la subvenció

En qualsevol moment, dins 

del termini d’execució del 

projecte, sempre que encara 

no hagi cobrat la subvenció

Recurs Disconformitat amb la proposta 1 mes des de la resolució 

provisional

Reintegrament 

voluntari

Quan l’entitat no pot dur a terme el projecte i 

ja ha cobrat la subvenció

En qualsevol moment, dins el 

termini d’execució del 

projecte, si ja s’ha cobrat la 

subvenció

03. Al·legació, renúncia i recurs :



04. Modificació del projecte 

Document Motiu Termini de presentació

Modificació Canvis no lligats amb la quantitat 

proposada o rebuda en concepte de 

subvenció. Ex: canvi de dates, 

cancel·lacions per inclemències, 

modificació de l’import d’altres

subvencions...

No pot superar el 50% del cost previst 

inicialment o de la reformulació.

En qualsevol moment, dins del 

termini d’execució del projecte



04. Modificació
Aquest és el nou document per presentar 

la reformulació del projecte. És una 

sol·licitud a la que hem de rebre resposta 

per part de l’Administració. 

Consta de dos fulls a complimentar amb 

informació relacionada amb el projecte 

presentat a subvenció. 

Dades d’identificació de l’entitat i del 

projecte subvencionat.

Descripció de les modificacions que 

es presenten

Signatura digital del document, 

possible un cop incloses les 

modificacions i generat el PDF



QUAN? En qualsevol moment a partir de la resolució definitiva.

En aquells casos que la persona beneficiària posi de manifest que s’han produït

alteracions a les condicions tingudes en compte per la concessió de la subvenció, sempre

i que es mantingui l’objecte i finalitat de la mateixa.

REQUISITS:

• El projecte modificat ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la

subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació del projecte.

• El projecte modificat no pot comportar una modificació substancial del projecte que

pugui afectar la valoració efectuada d’aquest.

04. Modificació



Avís important

Aquest material de suport, és fruit del treball de constant
revisió i actualització de les fases dels procediments
telemàtics, de l’equip tècnic que, des de la tardor del 2017
s’ocupa del projecte “Nou BarrisDigital”.

El podeu difondre arreu del territori i utilitzar per crear nous
materials informatius, sempre i quan en citeu la font.

Aquesta presentació és únicament de caràcter divulgatiu. Els
procediments administratius i la normativa vigent pot haver
canviat o estat modificada per part de les autoritats
competents, per tant en el moment que correspongui seria
aconsellable corroborar si la normativa segueix vigent.



Gràcies...


