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Documentació que sustenta la convocatòria 2015

Pla Director de cooperació al desenvolupament, solidaritat i pau de 
l’Ajuntament de Barcelona 2013-2016

Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a 
l’àmbit de la cooperació internacional (2012)

Convocatòria 2015 de concurs públic per a la concessió de 
subvencions en el marc del  “Programa de Cooperació al 
Desenvolupament”, “Programa de Cooperació al Desenvolupament a 
Ciutats Específiques”, i “Programa d’Educació per al Desenvolupament

Formularis, annexos i instruccions
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1.

Modalitats



� Regulació de la concessió de subvencions al 

• “Programa de Cooperació al desenvolupament”

• “Programa de Cooperació a Ciutats Específiques”

• “Programa d’Educació per al Desenvolupament”

tots ells realitzats a iniciativa d’entitats no lucratives en el marc del Pla
director de cooperació al desenvolupament, solidaritat i pau de
l’Ajuntament de Barcelona 2013-2016

Objecte de la convocatòria



Incompatibilitats generals

No existeixen incompatibilitats entre els Programes de Cooperació 
al Desenvolupament, Programa de Cooperació a Ciutats 
Específiques i el Programa d’Educació per al Desenvolupament .

No es pot presentar el mateix projecte a diferents modalitats  ni 
programes 

No es poden presentar dos projectes diferents a la mateixa modalitat

No es pot presentar el mateix projecte  en format anual i plurianual a la 
mateixa modalitat
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Modalitats

Modalitats dins del “Programa de Cooperació al Desenvolupament”

Modalitat A.1. Projectes de cooperació al desenvolupament.

Modalitat A.2: Projectes de cooperació al desenvolupament que promoguin els 
drets fonamentals del col·lectiu LGTB (Lesbianes, Gais, Transsexuals i 
Bisexuals)

Modalitat A.3: Projectes de cooperació al desenvolupament que reforcin 
capacitats productives amb un enfocament especial de gènere

Modalitat A.4: Intervencions en crisis de llarga durada

ModalitatA.5: Intervencions en contextos d’emergència i postemergència
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Programa Cooperació al Desenvolupament
Prioritats geogràfiques

Es consideraran especialment aquelles intervencions que:

• S'executin en entorns urbans i ciutats, caracteritzats per una 
elevada quantitat i densitat de població (mínim 20.000 habitants) 
i un ús extensiu e intensiu del sòl, i on la població dedicada a 
l’agricultura no superi el 25%.

• Que promoguin polítiques públiques orientades a la cohesió 
social, a la promoció de la participació ciutadana i a la provisió de 
béns públics en un context urbà 

• Que promoguin iniciatives orientades a evitar èxodes rurals que 
incrementin els problemes a les grans aglomeracions urbanes 

• Que reforcin la governança local i que executin competències 
pròpies municipals/locals.
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Modalitat A.1. Projectes de cooperació al 
desenvolupament.

Incompatibilitats:

No s'hi poden  presentar les entitats que tinguin  un projecte d' aquesta 
modalitat ( A.1) amb càrrec al pressupost  2015

Durada: Anual / Plurianual
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Modalitat A.1. Projectes de cooperació al 
desenvolupament.

Àmbit geogràfic:

Prioritat 1: Ciutats de països on la Direcció de Serveis de Solidaritat i 
Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona identifica les seves 
ciutats prioritàries. Poden ser intervencions a aquestes ciutats 
prioritàries o altres d’aquests països:

Marroc

Moçambic 

Colòmbia  

Cuba

Territoris Palestins Ocupats
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Modalitat A.1. Projectes de cooperació al 
desenvolupament.

Prioritat 2:  Les ciutats següents:

Dakar (Senegal)

Quito i Cuenca (Equador)

San Salvador (El Salvador)

Saida i Trípoli (Líban)

Tunis, Sfax i Sousse (Tunísia)
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Modalitat A.1. Projectes de cooperació al 
desenvolupament.

Els recursos destinats a aquesta modalitat es distribuiran de la forma 
següent segons les prioritats geogràfiques:

Mediterrània: 30 % (*)

Àfrica subsahariana: 30% (*)

Amèrica Llatina: 35% (*)

Altres: 5% (*)
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Modalitat A.2: Projectes de cooperació al desenvolupament 
que promoguin els drets fonamentals del col·lectiu LGTB 
(Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals)

Incompatibilitats:

No n'hi ha

Àmbit geogràfic:

Àfrica i Amèrica Llatina

Durada: Anual

Podran presentar projectes les entitats i ONG  que treballin en l’àmbit de la 
cooperació internacional, individualment o en concertació amb ONG que 
treballin en la promoció de drets del col·lectiu LGTB per promoure aquests 
drets en les ciutats sòcies del sud i els seus respectius estats.
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Modalitat A.2: Projectes de cooperació al desenvolupament 
que promoguin els drets fonamentals del col·lectiu LGTB 
(Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals)

Es tindran especialment en compte els projectes en els quals:

Es reforcin les capacitats de col·lectius LGTB de les ciutats prioritàries del Pla 
director vigent i les incloses en aquesta convocatòria.

S’impulsi la creació de xarxes descentralitzades de la societat civil, de cara a 
enfortir la capacitat d’incidència en l’assoliment dels drets del col·lectiu 
LGTB.

Es millori el coneixement de les administracions públiques  de les ciutats sòcies 
i els seus estats sobre els drets LGTB i la seva defensa i promoció.

Es doni resposta a la vulnerabilitat econòmica i la marginació social dels 
membres d’aquest col·lectiu per raó de la seva orientació sexual i identitat 
de gènere.
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Modalitat A.3: Projectes de cooperació al desenvolupament 
que reforcin capacitats productives amb un enfocament 
especial de gènere

Incompatibilitats: 

No n'hi ha

Àmbit geogràfic:

Zona nord de Marroc, especialment a l’eix Tànger-Tetuan, Maputo 
(Moçambic), Dakar (Senegal), l´Havana (Cuba) i poblacions 
palestines de Cisjordània i franja de Gaza (Territoris Palestins 
Ocupats)

Durada: Anual
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Modalitat A.3: Projectes de cooperació al desenvolupament 
que reforcin capacitats productives amb un enfocament 
especial de gènere

Es tindran especialment en compte els projectes en els quals: 

Es reforci la formació i les capacitats professionals de dones en situació 
de vulnerabilitat, de cara facilitar-ne l’accés al mercat laboral

S’estimuli la generació de negocis propis o iniciatives empresarials a les 
dones mitjançant acompanyament i orientació professional
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Modalitat A.4: Intervencions en crisis de llarga 
durada

Es promouran projectes que intervinguin en contextos de crisis de 
llarga durada a l’Àfrica subsahariana, amb especial atenció a 
la República Democràtica del Congo. 

Les intervencions hauran d’estar inscrites en donar resposta a les 
necessitats de la població en els àmbits de salut, protecció de les 
persones, aigua, sanejament i higiene,  i seguretat 
alimentària. 

Les intervencions s’hauran de desenvolupar en base als codis de 
conducta internacionals i als principis humanitaris universals, així 
com les normes bàsiques d’organismes internacionals com 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i iniciatives internacionals 
com el projecte Esfera.
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Modalitat A.4: Intervencions en crisis de llarga 
durada

Requisits de les entitats sol·licitants:

Els requisits addicionals als previstos al punt 4 de les Bases i al descrit 
a l’apartat 1 d’aquesta convocatòria són els següents:

Tenir com a finalitat institucional expressament recollida en els seus 
estatuts el treball en acció humanitària.

Acreditar una experiència de, com a mínim,  tres anys, a complir durant 
l’any natural en curs, en la realització d’activitats d’acció 
humanitària. 
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Modalitat A.4: Intervencions en crisis de llarga 
durada

Incompatibilitats:

No n'hi ha

Àmbit geogràfic: 

Àfrica subsahariana

Durada: Plurianual
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ModalitatA.5: Intervencions en contextos 
d’emergència i postemergència

Es promouran projectes que intervinguin en la Franja de Gaza, per la 
seva situació humanitària i responent a les prioritats geogràfiques 
del Pla Director, i projectes en el marc del conflicte a Síria, amb la 
voluntat de donar continuïtat a la intervenció de l’Ajuntament de 
Barcelona en aquest context.

Les intervencions s’hauran de desenvolupar en base als codis de 
conducta internacionals i als principis humanitaris universals, així 
com les normes bàsiques d’organismes internacionals com 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i iniciatives internacionals 
com el projecte Esfera.
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ModalitatA.5: Intervencions en contextos 
d’emergència i postemergència

Requisits de les entitats sol·licitants:

Els requisits addicionals als previstos al punt 4 de les Bases i al descrit 
a l’apartat 1 d’aquesta convocatòria són els següents:

Tenir com a finalitat institucional expressament recollida en els seus 
estatuts el treball en acció humanitària.

Acreditar una experiència de, com a mínim tres anys, a complir durant 
l’any natural en curs, en la realització d’activitats d’acció 
humanitària. 
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ModalitatA.5: Intervencions en contextos d’emergència 
i postemergència

Incompatibilitats:

No n'hi ha

Àmbit geogràfic 

intervencions en territoris a causa dels conflictes a la Franja de Gaza i 
Síria

Durada:

Anual
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Programa de Cooperació Programa de Cooperació 
a Ciutats Específiques:

Modalitat B.1. 

Projectes de cooperació al desenvolupament a ciutats específiques que 
incideixin positivament en els objectius estratègics i objectius específics que 
estableix el Pla Director de l’Ajuntament de Barcelona.

Incompatibilitats:

No s’hi pot  presentar un  projecte a la mateixa ciutat ( però sí a altres 
ciutats) si  ja s'hi té un projecte en aquesta modalitat (B.1)  i amb 
càrrec al pressupost  2015
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MODALITAT B.1. 
Projectes de cooperació al desenvolupament a ciutats específiques que 
incideixin positivament en els objectius estratègics i objectius específics que 
estableix el Pla Director de l’Ajuntament de Barcelona

Àmbit geogràfic:

Les ciutats prioritàries són les que estableix el Pla Director Municipal 2013-
2016 vigent:

Medellín

Maputo

L’Havana

Tànger

Tetuan

Poblacions palestines de Cisjordània i la franja de Gaza
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Modalitat B.1. 
Projectes de cooperació al desenvolupament a ciutats específiques 
que incideixin positivament en els objectius estratègics i objectius 
específics que estableix el Pla Director de l’Ajuntament de 
Barcelona

A més, s’estableixen unes ciutats d’intervenció preferents: 

Dakar

San Salvador 

Sarajevo
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Modalitat B.1. 
Projectes de cooperació al desenvolupament a ciutats específiques 
que incideixin positivament en els objectius estratègics i objectius 
específics que estableix el Pla Director de l’Ajuntament de 
Barcelona

S’adreça a les intervencions a implementar en alguna de les ciutats d’actuació 
prioritàries que determina el Pla Director i la present convocatòria. 

Les intervencions proposades han de reforçar els governs locals en el 
desplegament de les polítiques públiques municipals a la ciutat.

Aquestes propostes hauran d’estar formulades en coordinació i estar avalades 
per les autoritats locals de les ciutats o àrees urbanes prioritàries. 

Les entitats que presentin propostes en aquesta modalitat de convocatòria han 
de demostrar experiència prèvia a la ciutat, com a mínim d’haver executat 
un projecte en els darrers tres anys. 
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Programa d’Educació per al Desenvolupament: 
Modalitats:

C.1 Projectes d’educació per al desenvolupament que incideixin 
positivament en el objectius estratègics i objectius específics que 
estableix el Pla Director de l’Ajuntament de Barcelona

C.2 Projectes d’aprenentatge i servei presentats entre una ONG i un o 
més centres educatius (Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles 
formatius i Universitats)
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Modalitat C.1 Projectes d’educació per al desenvolupament 
que incideixin positivament en el objectius estratègics i 
objectius específics que estableix el Pla Director de 
l’Ajuntament de Barcelona

Incompatibilitats:

No s'hi poden  presentar les entitats que tinguin un projecte d' aquesta 
modalitat (C.1) amb càrrec al pressupost  2015

Durada:

Anual /plurianual
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Modalitat C.1 Projectes d’educació per al desenvolupament que 
incideixin positivament en el objectius estratègics i objectius 
específics que estableix el Pla Director de l’Ajuntament de 
Barcelona

Descripció:

La cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament de Barcelona aposta 
per impulsar i promoure l'Educació per al Desenvolupament, els 
Drets Humans i la Pau (sensibilització, formació, investigació i 
recerca i incidència política) per a empoderar i capacitar els agents 
del Sud, i al Nord, per a facilitar les eines cognitives, de formació i 
pedagogia que permetin entendre les causes de desigualtats i les 
seves conseqüències, i actuar davant d'aquestes i contribuir a un 
autèntic intercanvi per a la transformació social.
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Modalitat C.1 Projectes d’educació per al desenvolupament que 
incideixin positivament en el objectius estratègics i objectius 
específics que estableix el Pla Director de l’Ajuntament de 
Barcelona

La finalitat  del Programa d’Educació per al Desenvolupament és 
afavorir l’autonomia, l’empoderament i el compromís ètic, polític i 
corresponsable dels ciutadans i ciutadanes en la construcció d’un 
món més just i equitatiu a través de processos educatius i 
participatius. 
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Modalitat C.1 Projectes d’educació per al desenvolupament que 
incideixin positivament en el objectius estratègics i objectius 
específics que estableix el Pla Director de l’Ajuntament de 
Barcelona

NOU FORMULARI: 

Passem de PROCEDIMENT (adjudicació pressupostària) 

... a DISPOSITIU (pensar més críticament el canvi).

FOCALITZAR EN EL CANVI.

• Argumentació més precisa del canvi

- Com l’entitat conceptualitza la necessitat social i/o vulneració

de drets sobre la que intervé.

- Argumentació de com i per què creiem que el projecte aconseguirà el

canvi social.
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Modalitat C.1 Projectes d’educació per al desenvolupament que 
incideixin positivament en el objectius estratègics i objectius 
específics que estableix el Pla Director de l’Ajuntament de 
Barcelona

• Recull 3 tipus d’informació fonamental per a la comprensió del 

vostre projecte/programa: 

Localització del projecte o programa.

Identificació de la situació de necessitats socials i/o vulneració de

drets

Disseny de la tipologia d’intervenció d’EpD

32



Modalitat C.1 Projectes d’educació per al desenvolupament que 
incideixin positivament en el objectius estratègics i objectius 
específics que estableix el Pla Director de l’Ajuntament de 
Barcelona

Introducció del mecanisme com a clau del relat:

• Ens obliga a augmentar el “rigor i precisió” dels nostres arguments a

favor del canvi.

• Explicar la raó (o les raons) de com i per què l’obtenció dels

productes/resultats desemboca en els efectes (canvis) del

projecte/programa (és a dir, els objectius inicials i declarats).

33



Modalitat C.2. Projectes d’aprenentatge i servei presentats 
entre una ONG i un o més centres educatius (Primària, 
Secundària, Batxillerat, Cicles formatius i Universitats)

Incompatibilitats:

No n’hi ha

Durada:

Anual
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Modalitat C.2. Projectes d’aprenentatge i servei presentats 
entre una ONG i un o més centres educatius (Primària, 
Secundària, Batxillerat, Cicles formatius i Universitats)

Aquesta modalitat s’adreça a entitats i ONG que treballin en l’àmbit de 
la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament, 
drets humans i pau i a centres educatius d’últim cicle d’educació 
Primària, Secundària, Batxillerat, i Cicles Formatius de grau mitjà i 
superior, i Universitats.

Les entitats i els centres educatius han de presentar el projecte 
conjuntament. L’entitat ha de ser qui presenti la sol·licitud.
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Modalitat C.2. Projectes d’aprenentatge i servei presentats 
entre una ONG i un o més centres educatius (Primària, 
Secundària, Batxillerat, Cicles formatius i Universitats)

Descripció: 

Aquesta metodologia educativa parteix de la necessitat de vincular 
l’aprenentatge que fan nois i noies més enllà de l’escola, i per tant, de 
prendre l’entorn de l’escola i el barri com a agent educatiu, formador 
i transformador. 

En aquest sentit, es fomenta que els nois i noies de centres educatius de 
Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Universitats 
puguin aplicar els seus aprenentatges a la comunitat oferint un 
servei a les entitats i associacions de solidaritat i cooperació 
internacional.  L’alumnat oferirà un servei a aquestes entitats que 
parteixi d’una necessitat real d’elles amb una clara intencionalitat 
solidària i educativa.
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2.

Entitats



� Podran ser beneficiàries de les subvencions les ONG,
fundacions, grups de recerca vinculats a les universitats i
altres entitats privades que siguin persones jurídiques
sense afany de lucre que treballin en el camp de la
cooperació internacional.

� Agrupació de persones jurídiques, públiques o privades

Les entitats sol·licitants



� Punts a destacar de les entitats (Punt 4 de les Bases):

Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, i
gaudeixin d’una significativa presència a la ciutat. En cas de tenir delegació a
Barcelona, han d’acreditar haver realitzat activitats a la ciutat des de l’any 2011.
Sense aquesta acreditació (a través de les memòries) la sol·licitud quedarà
exclosa.

� Les entitats que resultin beneficiàries hauran de complir amb les
obligacions indicades a la base catorzena.

Requisits i requeriments



� Els socis hauran de participar en la definició i execució del projecte de manera
conjunta. En conseqüència, tots els socis tindran la condició de beneficiaris. L’agrupació, però,
haurà de designar una organització principal que actuarà com a representant únic davant
l’Ajuntament.

� Els compromisos d’execució assumits per cadascun dels socis, així com l’import de la
subvenció a aplicar per a cadascun dels socis, s’hauran de fer constar
expressament en document model que a tals efectes s’inclourà a la documentació disponible
a cada convocatòria.

� L’organització o l’òrgan designat com a representant de l’agrupació serà plenament
responsable del projecte davant l’Ajuntament respecte al compliment de les obligacions
establertes en les Bases, sense perjudici de la responsabilitat dels altres socis de l’agrupació, tot
sent-li d’aplicació els requisits previstos al punt 1 de la Base quarta. La resta de socis hauran
d’acreditar únicament el compliment dels requisits establerts als punts 1.1, 1.4, 1.5 i 1.6 del punt
1 de la Base quarta.

� Si el projecte presentat rep finançament d’altres administracions públiques o
està previst sol·licitar-lo o pendent de resolució, l’agrupació d’entitats haurà de
ser sempre la mateixa, a totes les convocatòries, i disposar de la mateixa estructura i de la
mateixa organització principal que actua com a representant.

Entitats que es presenten en agrupació



3.

Crèdit pressupostari



Crèdit pressupostari  i quanties màximes

DURADA MODALITAT

Finançament 

màxim              

(SOLITARI)

Finançament 

màxim 

(AGRUPACIÓ)

2015 2016

ANUAL A1 60.000 80.000 400.000

PLURIANUAL A1 80.000 / any 90.000/any 500.000 500.000

ANUAL A2 50.000 50.000 100.000

ANUAL A3 50.000 50.000 100.000

PLURIANUAL A4 75.000/any 75.000/any 150.000 150.000

ANUAL A5 50.000 50.000 100.000

CRÈDIT 

PRESSUPOSTARI 

2.000.000 EUR

Imports màxims a sol·licitar

A.      COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT



Crèdit pressupostari  i quanties màximes
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DURADA MODALITAT

Finançament 

màxim              

(SOLITARI)

Finançament 

màxim 

(AGRUPACIÓ)

2015 2016

ANUAL B1 60.000 80.000 400.000

PLURIANUAL B1 80.000/any 90.000/any 400.000 400.000

B.      COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT A CIUTATS 

ESPECÍFIQUES

CRÈDIT 

PRESSUPOSTARI 

1.200.000 EUR

Imports màxims a sol·licitar



Crèdit pressupostari  i quanties màximes
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DURADA MODALITAT

Finançament 

màxim              

(SOLITARI)

Finançament 

màxim 

(AGRUPACIÓ)

2015 2016

ANUAL C1 30.000 40.000 250.000

PLURIANUAL C1 30.000/any 40.000/any 250.000 250.000

ANUAL C2
10.000

13.000 (mínim 2 

centres educatius) 100.000

C.      EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

CRÈDIT 

PRESSUPOSTARI 

850.000 EUR

Imports màxims a sol·licitar



Quantia i despeses subvencionables (base onzena)

� La subvenció concedida per l’Ajuntament no excedirà el 80% 
del cost total de la intervenció contemplada. 

� En el cas dels projectes plurianuals de Cooperació, el conjunt 
d’aportacions de l’entitat sol·licitant, de la seva contrapart al país 
objecte d’intervenció i de la població receptora dels beneficis
del projecte suposarà com a mínim el 20 % del cost total de la 
intervenció contemplada.

� En el cas dels projectes plurianuals d’Educació per al 
Desenvolupament, el conjunt d’aportacions de l’entitat sol•licitant i de 
la població receptora dels beneficis del projecte suposarà com a mínim el 
15% del cost total de la intervenció contemplada



4.

Cicle del projecte



Cicle del Projecte

INICIAL

• Aprovació

• Reformulació

EXECUCIÓ

• Modificacions

• Seguiment

JUSTIFICACIÓ
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Modificacions

� Modificacions relatives a l’entitat beneficiària (base setzena)

� Modificacions relatives al projecte subvencionat (base dissetena):

• Canvis no substancials

• Canvis substancials (més del 15% i superiors a 1.000€)



Seguiment de projectes plurianuals

� Informe anual de seguiment (tècnic i econòmic)

� Els informes de seguiment han de lliurar-se abans del 30 de setembre
de cada any.

� Període que ha de cobrir:

• 1r informe de seguiment: des de l’inici del projecte i un pressupost
mínim executat del 60% d’execució.

• Següents informes de seguiment: des de la data de l’informe anterior.

� Conformitat: necessària per al segon pagament



Justificacions

� Els i les beneficiàries de la subvenció hauran d’aportar la justificació de la totalitat
del projecte mitjançant un compte justificatiu, signat pel representant legal de l’entitat
en un termini no superior als tres mesos des de la finalització de l’activitat.

� Caldrà justificar el total de la despesa realitzada i no només l’import
subvencionat per l’Ajuntament.

� El compte justificatiu final inclourà en tots els casos una memòria descriptiva i
una memòria econòmica d’ingressos i despeses, ambdós documents segons
models normalitzats.

� Per a subvencions d’import inferior a 60.000 euros, s’aplicarà la modalitat de
justificació simplificada, requerint la relació de totes les factures i
documents de valor probatori similar que composen el pressupost total del
projecte.

� Per a subvencions d’import igual o superior a 60.000 euros, cal també
informe d’un auditor de comptes.



Justificacions

La Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional 
demanarà, com a mínim, les factures originals de la totalitat 
de l'import subvencionat, siguin o no aquestes factures les 
imputades a la subvenció municipal per part de l' entitat

Les entitats beneficiàries hauran de conservar les factures i els altres 
documents de valor probatori equivalent, a efectes de les oportunes 
comprovacions, durant un període de quatre anys a comptar des de 
la data de finalització del termini de justificació final del 
projecte, d’acord amb el que estableix el primer apartat de 
la Base divuitena de les Bases reguladores d’aquesta 
convocatòria, on s’ estableix que l’ Ajuntament podrà fer 
comprovacions en qualsevol moment.
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Motius d’inadmissió tècnics i administratius

• El projecte ha d’iniciar-se el 2015

• En cas de sol·licitar una quantia superior de la permesa cada any,    la sol·licitud 
quedarà directament exclosa

• La subvenció sol·licitada no pot superar el 80% del cost total del projecte

• En el cas dels projectes plurianuals de Cooperació, el conjunt d’aportacions de 
l’entitat sol·licitant, de la seva contrapart al país objecte d’intervenció i de 
la població receptora dels beneficis del projecte suposarà com a mínim el 20 % 
del cost total de la intervenció contemplada.

• En el cas dels projectes plurianuals d’Educació per al Desenvolupament, el 
conjunt d’aportacions de l’entitat sol•licitant i de la població receptora dels beneficis 
del projecte suposarà com a mínim el 15% del cost total de la intervenció 
contemplada.

• Tenir en compte el quadre d’incompatibilitats. 

• Indicar correctament a la instància el programa i modalitat a la que es presenten. 
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5.

Fases de la tramitació de les  subvencions



Fases de la tramitació (calendari orientatiu)

11

Període de 20 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà 
publicació BOP

1

4

Resolució provisional de les 
subvencions. Obre el termini 
de 10 dies hàbils per a:

2

Impresos normalitzats
� Sol·licitud
� Bloc A: doc. administrativa
� Bloc B:doc. tècnica
� Bloc C: doc. 

complementària

Atorgament 
definitiu (BOP)

Pagament
primera 

anualitat

Aquest calendari és totalment orientatiu. L’Ajuntament de Barcelona no assumirà cap responsabilitat en cas d’incompliment de les dates de
pagament previstes.

Atorgament provisional 
(notificació via BOP)

Període de valoració

Presentació sol·licituds

Fase de resolució 
definitiva

22 33 44 55

3

Les sol·licituds admeses
(aquelles que compleixen els
requisits i son conformes
amb les bases i la
convocatòria) passen a ser
valorades tècnicament.

Presentació de documentació 
acreditativa de la condició de 
beneficiari, si escau, només 
per a subvencions atorgades.

Presentació d’al·legacions.

Presentació de 
reformulacions, en els casos 
en què l’anunci així ho 
expressi.



6.

Presentació de sol·licituds



Presentació de sol·licituds

Les entitats tenen 20 dies hàbils per presentar les sol·licituds :

• Període de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la publicació de la convocatòria en el BOP.

1. Convocatòria – QUAN?

Durant el període de sol·licituds s’han de presentar:

• Instància de sol·licitud de subvenció i fotocopia en paper degudament
registrada

• Còpia de la resta de documentació del bloc A en suport digital.

• Formulari de projecte de la modalitat corresponent, matriu de marc lògic
(annex 1) i annexos econòmics (segons els excels penjats a la web per cada
modalitat); i resta documentació bloc B en paper i còpia en suport digital.

• Documentació complementària bloc C en paper i còpia suport digital.

Les còpies en suport digital degudament separada en carpetes , una per a
cada bloc i correctament classificades segons el punt 4 de la Convocatòria

2. Documentació a presentar – COM?



Presentació de sol·licituds

3. Presentació – ON?
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Les sol·licituds es poden presentar:

• Presencialment a qualsevol de les oficines del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona.



Presentació de sol·licituds
Instància de sol·licitud

� S’han de presentar tantes instàncies com projectes es presentin a la
convocatòria.

� És imprescindible emplenar TOTS els camps.

� Ha d’estar signada pel representant legal de l’entitat.

� Cal marcar correctament les caselles que fan referència a l’obligació de
l’entitat a declarar a l’Agència Tributària i Seguretat Social.

� És molt important incloure el telèfon mòbil i l’e-mail al formulari
de sol·licitud

� El model normalitzat estarà penjat a la web de Cooperació.

INFORMACIÓ IMPORTANT



Presentació de sol·licituds

� Juntament amb la instància de sol·licitud, els sol·licitants han de
presentar còpia en format digital i degudament classificada

� Emplenar adequadament el formulari del projecte perquè es puguin
valorar correctament.

� Ha d’estar signat pel representant legal de l’entitat (mateixa persona
que signa la instància de sol·licitud).

� S’han d’acompanyar obligatòriament de la matriu de marc lògic
correctament emplenat (annex 1) i annexos econòmics correctament
emplenats (annexos 2 i 3 en el cas de projectes anuals; annexos 4, 4.1 i 4.2
en el cas de projectes plurianuals), en paper i en digital.

� Els models normalitzats estaran penjats a la web de Cooperació.

INFORMACIÓ IMPORTANT



7.

Procés de resolució



Atorgament provisional

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

b. En la mateixa publicació s’informarà de la documentació acreditativa de la condició de beneficiari

que cal aportar i/o esmenar en els 10 dies hàbils establerts.

c. En la mateixa publicació, l’Ajuntament indicarà els casos en què s’ha de reformular el projecte, en

els casos en què l’import atorgat sigui inferior al sol·licitat. Les reformulacions s’hauran de
presentar en els 10 dies hàbils establerts.

d. Tanmateix, és en aquest període que, si s’escau, podreu formular al·legacions a aquest

atorgament.

e. Heu de consultar la publicació directament al Butlletí Oficial de la Província (BOP) o a través

de la web municipalwww.bcn.cat (Ajuntament > Informació administrativa > Subvencions).

ALERTA! És imprescindible per tenir dret a la subvenció que presenteu la documentació
administrativa requerida en aquest anunci d’atorgament provisional, així com les
reformulacions en els casos en què així s’indiqui expressament.

Procés de resolució

L’atorgament consta de dues fases:
1. Atorgament provisional 

2. Atorgament definitiu



Procés de resolució

Atorgament definitiu

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

provisional la llista de subvencions atorgades definitivament.

b. Per consultar-la disposareu delsmateixos canals assenyalats a la fase anterior.

c. Les entitats tindran un mes des de l’endemà de la publicació de l’atorgament definitiu per

comunicar la data d’inici del projecte subvencionat.

Atorgament 
provisional

(BOP)

10 dies hàbils:

Aportar i/o esmenar 
documentació si s’escau.

Al·legacions a 
l’atorgament provisional

Presentació de 
reformulacions dels 
projectes, si s’ha indicat 
expressament.

Atorgament definitiu

(BOP)

Un mes per comunicar la 
data d’inici del projecte.

Per tant, el procés 
d’atorgament quedaria 
així: 



8.

Aportació i/o esmena de documentació
requerida a l’anunci de l’atorgament
provisional



Aportació i/o esmena de documentació requerida a l’anunci 
de resolució provisional

� L’atorgament provisional obrirà termini de presentació de 
documentació acreditativa de la condició de beneficiari (10 dies 
hàbils). 

� En annex a la resolució d’atorgament provisional (BOP), s’identificarà 
aquella documentació que caldrà aportar per part del beneficiari. 

� Si la documentació de què ja disposa l’Ajuntament és vigent (Fitxer 
general d’entitats ciutadanes- FGEC), no caldrà que sigui novament 
aportada.



Aportació i/o esmena de documentació requerida a l’anunci 
de resolució provisional

Documents a sol·licitar (en cas que no s’hagi presentat anteriorment o l’òrgan 

instructor es trobi amb la impossibilitat material d’obtenir aquesta documentació):

1. Documentació original a compulsar:

A. Estatuts de la persona jurídica

B. NIF/ CIF de la persona jurídica

C. DNI / NIF de la persona signant de la sol·licitud i/o del representant legal de la persona

jurídica

D. Inscripció de la persona jurídica al registre corresponent

2. Documentació original a aportar:

E. Certificat positiu de l’Agència Tributària (AEAT) (si l’entitat no autoritza a l’Ajuntament la

consulta)

F. Certificat positiu de la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS) (si l’entitat no autoritza a

l’Ajuntament la consulta)

G. Certificat positiu de l’IMH (en cas que es detectin deutes amb la hisenda municipal)

H. Certificat de dades bancàries en el cas de nova entitat.

3. Caldrà tenir en compte que la correcta justificació de subvencions rebudes els anys 

anteriors és un element imprescindible per a poder accedir a la nova subvenció.



Moltes Gràcies!


