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Línia Y, de Ciència i 
Universitats 

Sessió Informativa 

11 de gener de 2022 
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L’àmbit de Ciència i Universitats 

Polítiques de Ciència i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona 
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L’àmbit de Ciència i Universitats 

4 línies de treball i un únic objectiu: donar suport i impuls a l’ecosistema 

científic de Barcelona, implicant a organismes públics, acadèmia i teixit econòmic i 

social, situant la ciutadania al centre. 

Barcelona, 
ciutat de 
ciència i 

coneixement 

Recerca i 
Desenvolupament 

•Suport a la recerca 

•Projecció exterior 

•Projectes estratègics de ciutat 

•Premi europeu Hipàtia 

•Co-capitalitat Cultural i Científica 

Universitats 

•Interlocució amb Universitats 

•Residències per a estudiants 

•Aprenentatge i Servei 

•Programa Prometeus 

•Doctorats Industrials 

Ciència i Societat 

•Oficina de Ciència Ciutadana 

•Suport a la divulgació científica 

•Art i Ciència 

•Biennal de Ciutat i Ciència 

•Dona i Ciència 

Ciència i Educació 

•Ciència Ciutadana a les escoles 

•EscoLab 

•STEAM 

•Museu de Ciències Naturals 

•Equipaments de Proximitat 
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Estructura i suport a projectes científics 

L’àmbit de Ciència i Universitats 

Tinència de Cultura, 
Educació, Ciència i 

Comunitat 

Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i 

Comunitat 

Delegada de Ciència 
i Universitats 

Departament de 
Ciència i 

Universitats 

Política Tècnica 

Recerca i 
Desenvolupament 

Subvencions de Recerca i 
Innovació 2019 * 

Premis de Recerca Jove a 
reptes urbans 2020 

Premis Beques Barcelona 
2020 

Convocatòria General 
2021 

Subvencions de Recerca i 
Innovació 2021 * 

Acceleradora Barcelona 
Health Booster 

Beques BcnCrea 2021  
(Art i Ciència) 

Convocatòria General 
2022 

Futures convocatòries... 

Convocatòries 
impulsades des de 

Ciència i Universitats 

> 4 M € 

* en col·laboració 
amb la Fundació 
“la Caixa” 



02 
Convocatòria General de 

Subvencions 2022 
Característiques generals, finalitat i àmbits de la 
Convocatòria General de Subvencions 2022 
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Característiques de la Convocatòria General 

La Convocatòria disposa d’una quantia de 21,1 M€ per a projectes, un 

increment del 3,4% respecte l’any passat 

Per norma general, la subvenció 

atorgada no ultrapassarà el 50% de la 

despesa total del projecte i l’import 

dependrà de l’àmbit temàtic presentat 

Els projectes subvencionats, hauran 

de realitzar-se en el terme municipal 

de Barcelona, en una dimensió de 

districte o de ciutat 

El termini de presentació és del 7 al 

27 de gener de 2022, per activitats 

sense afany de lucre que es realitzin 

dins de l’any 2022 

La valoració del projecte es realitzarà 

en funció de criteris generals de la 

convocatòria i específics de l’àmbit 

temàtic presentat 
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Finalitats de la Convocatòria General 

Els projectes han de fomentar activitats d’interès públic o social 

incloses en la línies del Pla Estratègic de Subvencions 

Fomentar valors socials i culturals i 
formes de participació noves 

Promoure la perspectiva intercultural 
en el teixit associatiu de la ciutat 

Millorar els canals de 
participació ciutadana 

Contribuir a garantir la 
qualitat de la salut a la ciutat 

Promoure l'acció 
comunitària 

Fer front a l’emergència 
climàtica 

Fomentar el desenvolupament 
del comerç de la ciutat 

Promoure l'associacionisme 
i el voluntariat 

Promoure un desenvolupament 
més sostenible de la ciutat 

Apoderar persones i col·lectius en la 
superació de problemes i desigualtats 

Millorar la cohesió i inclusió 
social de la ciutat 

Promoure un sistema 
alimentaria sa, just i sostenible 
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Finalitats de la Convocatòria General 

Les finalitats tenen vinculats uns criteris generals de valoració 

En programes de l’àmbit territorial de ciutat (al qual s’emmarquen els projectes de Ciència i 

Universitats), els criteris generals constitueixen fins a 4 punts sobre 10. 

 

Aquests s’engloben en les següents categories: 

 

Entitat (persona física o 
jurídica)  

Fonaments del projecte  Impacte  
Incorporació de la 

perspectiva de gènere 

Solidesa  i finançament 

Incorporació de la 
perspectiva ecosocial, 
l’ambientalització i el 

consum responsable en 
el projecte  

Incorporació de la 
perspectiva intercultural 

al projecte  

Entrarem en detall a l’apartat de Procediment i Preguntes Freqüents. 



A. Cultura 

B. Esport 

C. Educació i Cultura 

D. Salut i Cures 

E. Gent gran 

F.  Dones 

G. Adolescència i Joventut 

H. Infància 

I.  Democràcia activa i Participació 

ciutadana 

J. Acció Comunitària i Associacionisme 

K.  Immigració – Acollida i Refugi 

L.   Civisme i convivència 

M.  Foment activitats organitzatives 

N. Comerç de proximitat i promoció econòmica 

O. Persones amb discapacitat. 

P.  Innovació Democràtica 

Q. Usos del Temps 

R. Pluralisme Religiós i Conviccional 

S. Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

T. Consum 

U. Atenció persones sense llar i Dret a una 

alimentació adequada 

V. LGTBI 

W. Drets de ciutadania 

X. Promoció de la perspectiva intercultural 

Y. Ciència i Universitats 

Z. Benestar Animal 

Àmbits de la Convocatòria General 

La convocatòria contempla 26 àmbits temàtics entre els quals hi ha 

més de 100 programes subvencionables 
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Àmbit de Ciència i Universitats 

en la Convocatòria General 
Eixos d’acció de l’àmbit de la línia de Ciència i Universitats. Objectius, requisits 
i criteris específics de les línies subvencionades 

11 



Línia Y) Ciència i Universitats 

Es destinen 400.000€ en projectes i activitats englobats en quatre 

eixos d’actuació que tenen lloc en l’àmbit territorial de ciutat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hi ha limitació de projectes per entitat sol·licitant 

Organització de congressos i esdeveniment 

científics i acadèmics a la ciutat. Ya. 

Educació científica, cultura científica i 

divulgació de la recerca. Yb. 

Art i  

Ciència. Yc. 

Suport a activitats de recerca sobre reptes 

urbans de la ciutat. Yd. 
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Ya) Organització de congressos i esdeveniments 
científics i acadèmics a la ciutat 

Objectiu 

Subvencionar congressos i altres esdeveniments científics especialment 

rellevants per a la ciutat; enfocades majoritàriament a un públic acadèmic i per a 

donar a conèixer o debatre novetats i qüestions vinculades a la recerca. 

Requisits específics 

• El contingut ha de ser rellevant per a les polítiques de ciència i universitats. 

• El congrés o esdeveniment ha de respectar els valors i principis de 

l’Ajuntament de Barcelona (igualtat de gènere, no discriminació, tolerància a 

la diversitat, sensibilitat a l’emergència climàtica). 

Criteris de valoració 

Subvenció de fins a 20.000 € per projecte 
13 

Contingut Institució o grup impulsor Necessitat 

Internacionalització Impacte Impacte comunicatiu 



Yb) Educació científica, cultura científica i 
divulgació de la recerca  

Subvencionar activitats innovadores d’educació, cultura o divulgació científica, 

que es duguin a terme en espais públics, equipaments culturals o educatius i 

que incorporin els valors de la RRI i els ODS. 

Els projectes sol·licitants també podran consistir en publicacions periòdiques o 

puntuals per a promocionar l’educació, la cultura i la divulgació científica. 

• Vincular l’àmbit científic i el món cultural o educatiu amb el conjunt de la 

ciutadania o amb col·lectius específics. 

• Ser de nova creació en qualsevol format, digital o no. 

• Relacionats amb centres de recerca, institucions o equipaments de l’AMB. 

Objectiu 

Requisits específics 

Subvenció de fins a 20.000 € per projecte 
14 

Qualitat del projecte i interès 
cultural, educatiu, científic i 

acadèmic 

Impacte en el teixit científic, cultural i/o 
educatiu de la ciutat i en el conjunt de la 

ciutadania 

Accions 
d’inclusió i 

sensibilització 

Criteris de valoració 



Yc) Art i Ciència 

Objectiu 

Subvencionar projectes que posin en valor la interrelació ciència/art, enteses en 

el seu sentit més ampli, amb la finalitat d’afrontar, discutir o problematitzar reptes 

comuns del nostre present. 

Requisits específics 

• Incloure una acció o proposta final (debat, xerrada, acció de carrer, 

audiovisual, performance, instal·lació). 

• Ser de nova creació i tenir en comptes els grans reptes de la ciutat 

• Implicar persones de l’àmbit artístic i científic. 

Criteris de valoració 

Subvenció de fins a 10.000 € per projecte 
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Qualitat del projecte i interès 
cultural, científic, educatiu i/o artístic 

Impacte en el teixit científic, 
cultural i/o educatiu de la ciutat 

Accions d’inclusió i 
sensibilització 



Yd) Suport a activitats de recerca sobre reptes 
urbans de la ciutat 

Objectiu 

Subvencionar activitats o necessitats puntuals de grups de recerca rellevants 

que abordin, especialment des de la recerca aplicada, reptes urbans que tenen 

impacte rellevant en la metròpolis de Barcelona i la seva ciutadania. 
 

* NO es requereix un projecte de recerca original (nou); és un finançament complementari per a projectes de recerca 
en curs o que s’iniciaran durant l’any. 

Requisits específics 

• La recerca vinculada ha de contribuir a la reflexió, ampliació de coneixement i 

proposta de respostes innovadores a reptes de Barcelona. 

• La recerca vinculada ha de ser rellevant en relació a les polítiques de ciència i 

universitats de l’Ajuntament de Barcelona. 

Criteris de valoració 

Subvenció de fins a 10.000 € per projecte 
16 

Trajectòria 
d’investigació 

Qualitat i impacte 
científic de la investigació 

Aplicacions i repercussió de 
la recerca a la ciutat 



04 
Procediment i  

Preguntes freqüents 
Dubtes habituals sobre criteris, terminis, procediments, 
pagaments, justificacions i més informació 
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1.  Qui pot sol·licitar la subvenció? 

2.  Quin és el termini i documentació per a la sol·licitud? 

3.  Quins requisits generals han de complir els projectes? 

4.  Com s’avaluen els projectes? 

5.  Quins son els criteris generals de valoració? 

6.  Quins són els criteris específics dels projectes de la línia Y de Ciència i Universitats? 

7.  Quin és el procediment administratiu? 

8.  Quin és l’import  màxim subvencionable? 

9.  Quins son els conceptes subvencionables? 

10.  Quina documentació cal aportar en cas d’atorgar-se la subvenció? 

11.  Com s’ha de justificar la subvenció? 

12.  Quan es realitza el pagament de subvenció? 

13.  On puc trobar més informació? 
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Preguntes freqüents 
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Preguntes freqüents 

Qui pot sol·licitar la subvenció? 

Poden ser sol·licitants d’aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que hagin de 

fer l’activitat prevista per al seu atorgament. Els requisits exigibles a les persones beneficiàries, i 

que s'han d'acreditar degudament són: 

 

• Estar legalment constituïdes i actives. 

• En el cas de la línia Y (Ciència i Universitats) no és obligatori tenir seu social o 

delegació al terme municipal de Barcelona; sí que n’és que el projecte es desenvolupi 

a Barcelona (excepció: es projecti / aporti repercussió per a la ciutat). 

• Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per 

l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals. 

• Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb 

l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com també 

amb la Seguretat Social i la resta d'Administracions. 

• No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes 

condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o 

de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes. 

• En cas que siguin projectes a desenvolupar en un espai concret de la ciutat, s’haurà de 

tenir un acord previ amb el centre o equipament per a poder desenvolupar el projecte, i 

s’haurà de presentar amb la sol·licitud 
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Preguntes freqüents 

Quin és el termini i documentació per a la sol·licitud? 

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 27 de gener de 2022 ambdós inclosos. 

Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit. 

 

Per formalitzar la sol·licitud cal aportar els documents següents complimentats i signats: 

 

• Document bàsic 1: instància de sol·licitud de subvenció, que s'omplirà mitjançant el 

formulari del tràmit de sol·licitud de Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Document bàsic 2: formulari descriptiu de projecte. Cal presentar-lo conjuntament amb el 

document bàsic 1 mitjançant model establert al Portal de Tràmits de l’Ajuntament. 

 

Cada sol·licitud presentada correspondrà a un sol projecte, assenyalant un únic codi de modalitat 

(àmbit temàtic, programa específic i àmbit territorial) al qual es vol concórrer. 

 

La no presentació d’alguns d'aquests dos documents, durant el termini de presentació de 

sol·licituds, és un error no esmenable, essent la seva omissió motiu d’exclusió del 

procediment de concessió. 
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Preguntes freqüents 

Quins requisits generals han de complir els projectes? 

Els principals requisits generals que han de complir els projectes son: 

 

• Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb la convocatòria. 

• Que les activitats complementin la competència municipal en aquestes matèries. 

• Que les activitats es realitzin en el terme municipal de Barcelona, des d’una dimensió de 

districte o de ciutat, o que s’acrediti suficientment la repercussió d’aquestes activitats. 

• Que les activitats que es duguin a terme siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà 

de revertir en les pròpies activitats subvencionades. 

• Que les activitats programades s’iniciïn i finalitzin dins de l’any objecte de la convocatòria.  

• El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat amb els que l’Ajuntament 

ja col·labori en el marc d’una altra convocatòria de subvencions o bé mitjançant subvenció 

extraordinària. 

• Que el projecte sigui realitzable tenint en compte les circumstàncies en el moment de 

presentació de la sol·licitud de subvenció. 

 

Aquests criteris generals es complementen amb criteris específics en funció l’àmbit temàtic 

d’aquesta convocatòria en què es presenti el projecte.  
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Preguntes freqüents 

Com s’avaluen els projectes? 

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida en dues parts: 

 

• Adequació del projecte als Criteris Generals de valoració: fins a 4 punts. 

 

• Adequació del projecte als Criteris Específics de valoració: fins a 6 punts. 

 

La valoració final del projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en ambdós grups 

de Criteris i vindrà acompanyada i explicitada amb elements qualitatius o comentaris tècnics que 

quedaran reflectits en l’informe tècnic de valoració.  

 

Els projectes, en tot cas, hauran d’assolir una puntuació mínima de 4 punts globals i, per tant, no 

podran rebre subvenció aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior. 
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Preguntes freqüents 

Quins son els criteris generals de valoració? 

En programes de l’àmbit territorial de ciutat, els criteris generals son: 

 

• Entitat (persona física o jurídica) (0,8 punts). 

• Fonaments del projecte (0,8 punts). 

• Impacte (0,4 punts). 

• Incorporació de la perspectiva de gènere (0,4 punts). 

• Solidesa  i finançament (0,8 punts). 

• Incorporació de la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable en 

el projecte (0,4 punts). 

• Incorporació de la perspectiva intercultural al projecte (0,4 punts). 

 

 

 

 



24 

Preguntes freqüents 

Com puc assistir a sessions informatives dels criteris generals?  

 

 

 
Criteri Data i hora Inscripcions 

Perspectiva ecosocial, 
l’ambientalització i consum 
responsable i Perspectiva 
intercultural 

Dimarts 11/01/2022, a les 
12.30 h i dimarts 
18/01/2022, a les 16 h. 

Us podeu inscriure 
mitjançant aquest enllaç 

Perspectiva de gènere 
Dimecres 19/01/2022, a 
les 10 h i dijous 
20/01/2022, a les 17 h. 

Per inscriure’s, cal que 
envieu  un correu 
a transversalitat_genere@b
cn.cat indicant la sessió i la 
vostra adreça de contacte. 

https://oficina-cab.commonscloud.coop/index.php/apps/forms/8rqE5qXrHDp24W6G
mailto:transversalitat_genere@bcn.cat
mailto:transversalitat_genere@bcn.cat
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Preguntes freqüents 

Quins són els criteris de valoració dels projectes de la línia Ya de 

Ciència i Universitats? 
 

• Contingut (1 punt) 

• El contingut científic o acadèmic és especialment rellevant per la ciutat. 

• Institució o grup impulsor (1 punt) 

• La institució o grup impulsor és especialment rellevant per a la ciència i l’acadèmia. 

• Necessitat (1 punt) 

• El finançament de l’Ajuntament de Barcelona és especialment necessari per a la 

realització de l’esdeveniment. 

• Internacionalització (1 punt) 

• L’esdeveniment té rellevància internacional i situa a Barcelona en el panorama 

internacional de les polítiques de Ciència i Universitats. 

• Impacte (1 punt) 

• L’impacte de l’esdeveniment és elevat. O bé el nombre d’assistents és elevat, o bé, 

en matèries més especialitzades, té una gran rellevància en el seu àmbit. 

• Impacte comunicatiu (1 punt) 

• El congrés o esdeveniment planifica una estratègia de comunicació efectiva, que faci 

que es conegui entre la ciutadania, o entre el sector científic o acadèmic.  
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Preguntes freqüents 

Quins són els criteris de valoració dels projectes de la línia Yb de 

Ciència i Universitats? 
 

• Qualitat del projecte i interès cultural, educatiu científic i acadèmic (2,5 punts)  

• Exposició i descripció clara i precisa del projecte: objectius, accions, activitats, 

calendari, continuïtat.  

• Risc i innovació: aposta per la innovació i l’experimentació en l’àmbit de l’educació, la 

cultura i la divulgació científiques.  

 

• Impacte en el teixit científic, cultural i/o educatiu de la ciutat i en la ciutadania 

   (2 punts)  

• Repercussió i rellevància del temes abordats dins l’àmbit de la recerca.  

• Impacte en la ciutadania (activitats basades en la participació ciutadana activa).  

• Incorporació d’espais de reflexió i diàleg a l’entorn dels vincles entre ciència, 

educació i cultura.  

 

• Accions d’inclusió i sensibilització (1,5 punts)  

• Accions d’inclusió: treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió. Oferta 

d’accés a la programació habitual a persones vulnerables. Incorporació de 

l’accessibilitat de tots els col·lectius. 

• Perspectiva de gènere, accions per a impulsar i visibilitzar vocacions científiques de 

dones, accions per a incloure dones de perfils diversos. 
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Preguntes freqüents 

Quins són els criteris de valoració dels projectes de la línia Yc de 

Ciència i Universitats? 
 

• Qualitat del projecte i interès cultural, educatiu científic i acadèmic (2,5 punts)  

• Exposició i descripció clara i precisa del projecte: objectius, accions, activitats, 

calendari, continuïtat.  

• Risc i innovació: aposta per la innovació i l’experimentació en l’àmbit de l’educació, la 

cultura i la divulgació científiques.  

 

• Impacte en el teixit científic, cultural i/o educatiu de la ciutat i en la ciutadania  

   (2 punts)  

• Repercussió i rellevància del temes abordats dins l’àmbit de la recerca.  

• Impacte en la ciutadania (activitats basades en la participació ciutadana activa).  

• Incorporació d’espais de reflexió i diàleg a l’entorn dels vincles entre ciència, 

educació i cultura.  

 

• Accions d’inclusió i sensibilització (1,5 punts)  

• Accions d’inclusió: treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió. Oferta 

d’accés a la programació habitual a persones vulnerables. Incorporació de 

l’accessibilitat de tots els col·lectius. 

• Perspectiva de gènere, accions per a impulsar i visibilitzar vocacions científiques de 

dones, accions per a incloure dones de perfils diversos. 
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Preguntes freqüents 

Quins són els criteris de valoració dels projectes de la línia Yd de 

Ciència i Universitats? 
 

 

• Trajectòria d’investigació (2 punts) 

• Currículum Vitae i publicacions científiques de la o les persones vinculades a la 

sol·licitud. 

• Qualitat i impacte científic de la investigació (2 punts) 

• Claredat i rellevància dels objectius de la recerca en la qual s’emmarca la sol·licitud. 

• Consideració de les implicacions mediambientals, socials i de gènere de la recerca 

vinculada a la sol·licitud. 

• Aplicacions i repercussió de la recerca a la ciutat (2 punts) 

• Descripció dels mecanismes, activitats i implicació social a través de les quals la 

recerca vinculada a la sol·licitud pot impulsar una millora de la qualitat de vida a la 

ciutat. 

• Inclusió en les activitats del grup o del projecte de recerca de col·laboracions amb 

agents socials de rellevància per la ciutat i de mecanismes de participació ciutadana. 
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Preguntes freqüents 

Quin és el procediment administratiu de la convocatòria previ a la 

resolució definitiva?                 2022 

Admissió de la sol·licitud i comprovació que els documents s’ajusten als 

requisits. 

En el cas que la persona interessada no hagi presentat els documents 

com s’indica en la convocatòria, se’l requerirà mitjançant correu 

electrònic per tal que els esmeni.  

gener - febrer 

Valoració del projecte i emissió de l’informe preceptiu per a la proposta de 

resolució. 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses sol·licituds 

de subvenció, s’aplicarà com a criteri de desempat la data i hora de 

presentació. 

febrer - maig 

Resolució provisional elevada de l’òrgan instructor a l’òrgan col·legiat. 

El dia següent de la publicació de la resolució provisional, s’obrirà un 

termini de deu dies hàbils per presentar la documentació acreditativa 

requerida en el mateix anunci.  

En el mateix termini s’obre un tràmit per presentar al·legacions i 

reformulacions per aquelles sol·licituds aprovades provisionalment en 

què l’import atorgat és inferior a l’import sol·licitat.  

maig 

Resolució definitiva que posa fi a la via administrativa havent considerat 

documentació acreditativa, al·legacions i reformulacions. 
juliol 
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Preguntes freqüents 

Quin és l’import màxim subvencionable? 

El màxim subvencionable per projecte varia en funció de la línia específica de la Convocatòria 

General a la què s’apliqui. En el cas de la línia Y) els màxims subvencionables per projecte son: 

 

• Ya) Organització de congressos i esdeveniment científics i acadèmics a la ciutat: 20.000€. 

• Yb) Educació científica, cultura científica i divulgació de la recerca: 20.000€. 

• Yc) Art i ciència: 10.000€. 

• Yd) Suport a activitats de recerca sobre reptes urbans de la ciutat: 10.000€. 

 

Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la 

despesa total del projecte, especificada al document bàsic 2 de descripció. 
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Preguntes freqüents 

Quins son els conceptes subvencionables? 

Seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin a la naturalesa de 

l’activitat i es realitzin dins del termini d'execució del projecte: 

 

• Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o 

física. 

• Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles. 

• Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles. 

• Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria. 

• Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina. 

• Assegurances. 

• Material tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de 

l'activitat. 

• Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats 

directament lligades al desenvolupament del projecte, auditoria del projecte. 

• Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari. Tributs, 

quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària. 

• Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els 

immobles utilitzats durant l’execució del projecte. 
*No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions següents: 

- Que les subvencions no hagin contribuït a la compra de béns. 

- Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades. 

- Que el cost es refereixi al període subvencionable. 
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Preguntes freqüents 

Quina documentació cal aportar en cas d’atorgar-se la subvenció? 

El dia següent de la publicació de la resolució provisional al Butlletí Oficial de la Província, s’obrirà un 

termini de deu dies hàbils per presentar la documentació acreditativa requerida en el mateix anunci. 

 

En el cas que no es presenti aquesta documentació acreditativa, que tot seguit es relaciona, es 

denegarà la subvenció en la resolució definitiva: 

 

• Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de 

reintegrament. 

• Documentació acreditativa d’haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció 

anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals. 

• Documentació identificativa de la persona sol·licitant, en el cas de persones jurídiques: NIF, 

Estatuts, Inscripció al Registre que correspongui, NIF i poders de la persona representant 

legal o bé persones físiques: NIF.  

• Comunicar a l'Ajuntament de la forma que s’hagi determinat per a cadascuna de les 

sol·licituds què es requereixi, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les 

retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. 

• Altres documents requerits a cadascun dels àmbits temàtics. 
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Preguntes freqüents 

Com s’ha de justificar la subvenció? 

Les entitats o organitzacions subvencionades estan obligades a justificar el compliment de les 

condicions imposades i la consecució dels objectius previstos en l'acte de concessió de la 

subvenció. 
*És a dir, la totalitat del projecte presentat (part subvencionada i part finançada amb altres recursos). 

 

La justificació s’ha de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del 

projecte subvencionat. 

 

L'Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, 

el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. La persona preceptora 

de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l'entitat (llibres i registres 

comptables), així com als registres d’assistència de persones beneficiàries a les activitats dels 

projectes. 

 

En el moment de la justificació s’haurà d’aportar còpia escanejada de les factures originals de 

les subvencions atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import subvencionat, i 

aquestes han de referir-se a despeses efectuades durant la durada del projecte subvencionat. 

 

S’estableix un màxim d’un 10% de desviació pressupostària entre el cost inicialment 

pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la 

quantia de la subvenció atorgada. 
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Preguntes freqüents 

Quan es realitza el pagament de la subvenció? 

El lliurament dels fons públics corresponent a la subvenció es realitzarà amb caràcter previ a la 

justificació, com a finançament necessari per a executar les actuacions o projectes inherents a 

la subvenció. 

 

En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. Es realitzarà mitjançant 

transferència bancària al compte bancari de la persona jurídica o física sol·licitant i sota la 

seva responsabilitat. 

 

És obligació de les persones beneficiàries comunicar a l'Ajuntament, amb data límit de finals 

d’any, el compte bancari de la persona jurídica o física sol·licitant per a l’abonament dels 

fons públics corresponent a la subvenció; la no comunicació comportarà d’ofici l’anul·lació de 

l’ordre de pagament i la revocació de la subvenció atorgada. 

 

No es farà efectiu el pagament de la subvenció mentre la persona beneficiària no estigui al 

corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb 

l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la 

Seguretat Social i de la resta d’Administracions i de la justificació de qualsevol subvenció 

anteriorment atorgada per l’Ajuntament i les seves entitats municipals, un cop exhaurits els 

terminis. 
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Preguntes freqüents 

On puc trobar més informació? 

Per trobar més informació detallada de la convocatòria de 2022: 

  

• Bases Reguladores Generals de 18/12/2015 

• https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bopb_basesreguladoresconvogral.pdf   

• Convocatòria General de Subvencions 2022 

• https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/anunci_bopb_convocatoria_general_su

bvencions_2022.pdf  

• Suport a les entitats; Torre Jussana 

• http://tjussana.cat/subvencionsbcn/ 

 

Per trobar informació sobre la tramitació de la sol·licitud: 

 

• Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona 

• www.bcn.cat/tramits  

• Plataforma per a la presentació telemàtica de sol·licituds 

• https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions  

• Guia per a la tramitació telemàtica de subvencions 

• https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2021/11/11085435/Guia-

Subvencions-a-punt.pdf  

• Pàgina municipal de subvencions 

• https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions#subvencio-

gener-projectes-districtes-ciutat-2022  
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Gràcies per la vostra atenció! 

Departament de Ciència i Universitats 

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 

Ajuntament de Barcelona 

Si teniu algun dubte, podeu consultar la nostra pàgina web 

https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/convocatoria-general-subvencions/ 

linia-y-ciencia-universitats-2022 

 

 

O enviar un correu a: subvencions_ciencia@bcn.cat 
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