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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE CONSUM RESPONSABLE 2016 
 
 
Us comuniquem que per aquest any  2016, la CONVOCATÒRIA GENERAL que l’Ajuntament de 
Barcelona publica per a tots els àmbits d’actuacions municipal, inclou per primera vegada la 
convocatòria de subvencions de Consum Responsable. 

Com sabeu, el calendari de la convocatòria s’intenta fer amb l’objectiu que els sol·licitants rebin 
els ajuts el més aviat possible. Enguany, per tal de facilitar la presentació de sol·licituds, el 
termini serà una mica més ampli, és a dir,  del 28 de desembre de 2015 al 21 de gener de 
2016..  

A la web de l’Ajuntament de Barcelona  (Govern Obert > Transparència > Subvencions o 
http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions) trobareu la documentació de la  
convocatòria  a excepció de la instància, el projecte i els annexos a presentar, que ho estaran el 
mateixa dia 28 de desembre per evitar presentacions abans de l’inici del termini de presentació. 

L’àmbit de Consum rep el nom de “Consum Responsable” (lletra U) i els programes pels què 
podeu sol·licitar subvenció són : 

U.a.11) Accions d’informació i divulgació dels hàbits del consum responsable.  
U.b.11) Projectes comunitaris d’interès públic o social que executin pràctiques de  consum 
responsable. 
U.c.11) Actuacions derivades del funcionament de les Associacions per la defensa de les 
persones consumidores. 
 

Tots són únicament d'AMBIT CIUTAT (11)  i només es podrà presentar un projecte per a cada 
programa de l’àmbit temàtic U11.  

L’import destinat per aquesta nova línia de subvencions en l’àmbit de consum responsable és 
de 300.000.-€ 

Les quanties màximes a atorgar no excediran el 50%. 

Els topalls seran els següents: 

a) 12.000 € Accions d’informació i divulgació dels hàbits del consum responsable 
b) 12.000 € Projectes comunitaris d’interès públic o social que executin pràctiques de  consum responsable. 
c) 12.000 € Actuacions derivades del funcionament de les Associacions per la defensa de les 
persones consumidores 
 

IMPORTANT: a l’import sol•licitat no s’inclourà l’IVA deduïble (per aquelles entitats susceptibles 
de recuperar o compensar l’IVA). 
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Els sol·licitants dels programes U.a.11 i U.b11 han de ser persones jurídiques sense afany de 
lucre (associacions, fundacions o societats cooperatives) o organitzacions de persones 
consumidores actives que estiguin inscrites a la secció general del Registre d’organitzacions de 
persones consumidores de Catalunya. 

Els sol·licitants del programa U.c.11 han de ser organitzacions de persones consumidores 
actives que estiguin inscrites a la secció general del Registre d’organitzacions de persones 
consumidores de Catalunya. 

 

RECOMANACIONS 

Per tal de facilitar el procediment, us recomanem: 

1. Omplir tots els camps dels documents de forma acurada, completa i detallada per tal 
que no manqui la informació necessària tant per poder valorar el projecte  com en el 
moment de revisar la documentació administrativa. Es realment important que el pla 
d’execució i avaluació del projecte estiguin ben explicades i el balanç econòmic del projecte 
a zero (ingressos = despeses). 
 
Fer un pressupost el més real possible, ja que quan s’ha de justificar la subvenció és per 
l’import total del projecte, no solament de la part subvencionada. 
 
NOTA: volem remarcar aquest punt perquè aprovar un  projecte és difícil si no tenim 
informació suficient per valorar-lo tècnicament.  
 
 

2. Signar  tots dos documents: instància per les dues cares (document bàsic 1) i projecte 
(document bàsic 2), tots amb el segell de l’entitat, cas que se’n disposi. 
El doc. Bàsic 2 s’ha modificat per fer-ho més entenedor . 

 

3. És molt important incloure el telèfon mòbil i el e-mail al formulari de sol·licitud (doc. Bàsic 1) 

4. Revisar els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda i 

Seguretat Social per tal de tenir les dades actualitzades i evitar incidències que requereixin 
gestions imprevistes i amb urgència. Tenen una vigència de sis mesos, per tant si s’apropa el 
venciment torneu a demanar-ne un que estigui vigent per a l’atorgament provisional. 

 

      

 
 
 


