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Districte de Sant Andreu



El termini per presentar les sol·licituds de subvencions 

per de l’any 2022 és del al 

Exclusivament per Portal de Tràmits de 
l’Ajuntament de Barcelona: a través de

la seu electrònica de l’Ajuntament 

(http://www.bcn.cat/tramits)

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/200

40001499

SUBVENCIONS 2022 – SOL·LICITUD TELEMÀTICA                                       DISTRICTE DE SANT ANDREU

2

DATES DE LA PRESENTACIÓ 2022

7 
gener

27
gener



Els documents els trobareu a
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
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PREPARACIÓ DOCUMENTACIÓ A LLIURAR



Una 

sol·licitud

Un 

projecte

Regla general: 

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud

Incompatibilitats en la presentació de projectes
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Si un/a sol·licitant vol presentar el mateix projecte a diferents modalitats:

Dins de l’àmbit de DISTRICTE: 

No es pot presentar més d’una 

sol·licitud del mateix projecte a un 

mateix districte.

Dins de l’àmbit de CIUTAT: 

No es podrà presentar més d’una 

sol·licitud del mateix projecte entre 

programes d’un mateix àmbit temàtic. 
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Tramitar la documentació: 

- Web subvencions 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20040001

499 

- Registre electrònic (només en cas de no poder fer el tràmit específic)   
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/portal/login/

default.html?iniciar=Iniciar&loginTarget=T400i&style=ciudadano
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Part 2. Dades del projecte

Important: La despesa total del projecte i l’import sol·licitat han de coincidir amb el Pla de 

Viabilitat (Document Bàsic 2) 

Part 3. Declaració responsable (**)
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• No es consideren despeses subvencionables les d’aquells

productes que poden crear addicció i són perjudicials per la salut,

com per exemple el tabac i l’alcohol.

• Reviseu l’apèndix dels programes perquè han canviat respecte a 

l’any passat, pel que fa a Districtes:  Apareix 1 programa de nova 

creació:

• Fc Masculinitats

e sol·licitud

Novetats a tenir en compte 2022



Les entitats han d’especificar en la sol·licitud les

mesures ambientals i de contractació i compra

sostenible previstes pel desenvolupament del 

projecte. 

El departament de Consum Responsable ha elaborat una guia per 

les entitats que penjarà al web: 

www.barcelona.cat/consumresponsable
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� S’incorpora com a finalitat la Promoció de la

perspectiva intercultural en el teixit associatiu

de la ciutat.
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Altres novetats

� S’estableix un màxim d’un 10% de desviació
pressupostària entre el cost inicialment
pressupostat i el cost final justificat de l’activitat.

� A l’hora de justificar projectes d’import igual o
superior a 50.000 euros o per a subvencions
concedides d’import igual o superior a 30.000
euros, s’ha de presentar un compte
justificatiu amb aportació d’informe auditor.
Aquesta despesa d’auditoria serà considerada
subvencionable, per un import màxim del 5% del
valor del projecte amb un topall de 3.000€.
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Molt important. Heu d’emplenar el pla de viabilitat, apartat

B punt 13, pensant en el procés de justificació posterior.
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El Pla de Viabilitat és visualment diferent a anys anteriors.

 Deglosar el cost de les empreses externes.

 Desglosar el concepte d’altres despeses.

 Té formules. S’han d’utilitzar les tecles de direcció o tecla 

tabulador. NO INTRO.



Recordem com funciona l’atorgament de subvencions:
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Atorgament provisional

a. S’informarà l’atorgament o denegació de la subvenció a través d’una única publicació al
BOPB. (16 de maig de 2022).

b. En la mateixa publicació s’informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o
esmenar en els 10 dies hàbils establerts.

c. En aquest període, si s’escau, podreu formular al·legacions a aquest atorgament.
d. Heu de consultar la publicació directament al Butlletí Oficial de la Província de

Barcelona (BOP) o a través de la web municipal www.ajuntament.barcelona.cat
(Informació administrativa> Subvencions).

Atorgament definitiu

a. Un cop acomplerts els requisits es publicarà pel mateix procediment que l’atorgament
provisional, la llista de subvencions atorgades definitivament.

b. 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.

Període de revisió administrativa i 
valoració tècnica de les sol·licituds

Presentació
sol·licituds

Resolució atorgament 
provisional

Resolució atorgament 
definitiu
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 A la web del Districte de Sant Andreu es publicaran informacions 

complementàries d'interès general i manuals de tramitació a 

https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca

 Per conèixer el detall de com es fa la tramitació telemàtica podeu 

consultar el manual pas a pas a ow.ly/RTfi50DSRs7

 Per consultes us podeu adreçar a:

• Plaça Orfila, 1 planta baixa (amb cita prèvia als telèfons 

93.291.69.70 i 93.291.88.62) 

Dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 15 h

Dimarts i dijous de 15 a 19 h

• subvencionssantandreu2021@bcn.cat indicant el motiu de la 

consulta i el canal de comunicació preferent (tel, @) per rebre  la 

resposta.
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- ALTRES CANALS D’ INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ


