
Convocatòria general de subvencions 2018 
Informació als sol·licitants 

Desembre ‘17 

Subvencions per a la realització 
d'activitats i serveis de districte i 

de ciutat per a l'any 2018 
 
 

Informació als sol·licitants 
 



2 

Criteris  generals de valoració del Districte de Ciutat Vella 2018 

 
• Criteri de continuïtat. 
 
• Criteri d'anticipació en relació a un projecte nou. 
 
• Criteri d’eficiència i complementarietat. 
 
• Criteri d'adequació del projecte i dels sol·licitants: qualitat, capacitat tècnica, 

perspectiva de gènere, intercultural i d’empoderament i vinculació al territori.  
 

• Projectes que treballin per a la promoció i difusió dels establiments km0 (xarxes, 
rutes,..)  
 

• Incorporar mesures per assegurar la igualtat d'accés, de drets, d'oportunitats i no 
discriminació a persones d'orígens culturals diversos. 
 

• Cultura com a eina per combatre l’exclusió social. Projectes que fomentin: 
• perspectiva de gènere 
• diversitat funcional 
• coneixement i visibilitat de la diversitat cultural.  
• memòria històrica. 
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Criteris transversals: treball en xarxa, sostenibilitat, impacte, perspectiva 
comunitària i transversalitat.  
 

• Projectes que treballin per la cohesió social als barris, per la creació de 
xarxa entre veïns/es, pel sentiment de pertinença, actuacions per evitar 
l’abandonament dels veïns dels barris .   
 

• Accions per afavorir la comunicació entre veïns, activitats en les que els 
participants creïn vincles d’arrelament a l’entorn (barri, escola i famílies, 
entitat, celebracions de festa major,..) 
 

• Activitats de barri, activitat a la via publica. Interacció positiva. Fomentar 
que l'activitat estableixi relacions actives i de col·laboració entre persones 
o grups que habitualment no tenen relació, treballant sobre interessos 
i aspectes comuns. 
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Criteris de valor afegit: Accessibilitat, Igualtat, Espai públic, 
Participació.  
 

• Propostes de millora d’espai públic amb participació i vinculació 
dels que hi viuen, hi fan estada, etc. (petita escala, baix cost, 
temporal, reversible) 
 

• Presència de dones a l’espai públic (esport per a noies,…) 
 

• Facilitar presència de perfils absents en processos de participació 
(joves, infants, dones, etc.) 
 

• Accions per garantir la informació a tothom (formes diferents 
d’arribar)  
 

• Incorporar mecanismes o recursos per aconseguir una participació 
culturalment diversa. 
 

• Projectes que incloguin iniciatives i/o consultes ciutadanes 
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Festes Majors. Es valorarà el treball en xarxa en les activitats, accessibles i 
inclusives, de les Festes Majors. La finalitat de les quals sigui la dinamització i 
cohesió del territori. El pressupost ha de ser adequat a la conjuntura econòmica 
actual i s’atorga tenint en compte el nombre d’habitants i activitats que s’ofereixen.  

• Criteris Mesura Govern Criteris per a la realització d’activitats a la via 
pública.16.3.2017 

• Treballar en clau petita escala carrer/plaça, foment de les comissions de 
carrers 

• Criteris de sostenibilitat (gots reutilitzables, gestió de residus...) 
• Criteris de promoció de festes igualitàries i segures (agressions sexistes) 

 
 
Participació i associacionisme. Suport a entitats i projectes implicats en les taules 
sectorials i accions comunitàries que contribueixin a la millora del barri i siguin 
d’interès general.  
 

• Accions per reforçar les Xarxes de coordinació de projectes comunitaris 
existents o la coproducció de projectes en taules comunitàries 

 

Prioritats Districte de Ciutat Vella 2018 
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Prioritats  Districte de Ciutat Vella 2018 
 
Inclusió social. La prevenció i l’atenció de persones, famílies o col·lectius en 
situació d’exclusió, i que es complementin amb la intervenció que es fa actualment 
des dels serveis municipals i d’iniciativa social contra l’exclusió.  
 

• Generació d’oportunitats. Programes que impulsin formació, 
qualificació i acompanyament per a joves, dones, i persones en risc 
d'exclusió social. 

• Lluita contra l’estigma de salut mental  
• SASIR (programes salut afectiva, sexual i reproductiva) amb 

perspectiva de gènere i LGTBI 
• Lluita contra la LGTBIfòbia 
• Lluita contra la Islamofòbia i el racisme 
 

Educació. Es prioritzaran els projectes que s’emmarquin en les línies prioritàries 
del Pla d’Educació del Districte 2013-2018 i en particular els projectes que 
fomentin l’èxit educatiu des d’una perspectiva comunitària i d’educació en el lleure.  

• Educació al llarg de la vida. 
• Lleure educatiu 
• Prevenció de l’abandonament escolar prematur (joves de més de 16 

anys) 
• Retorn dels joves al sistema educatiu. 
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Llengua. Es donarà suport a projectes d’aprenentatge de llengües com a 
eina per al desenvolupament de competències bàsiques i el foment de la 
cohesió social, que millori les oportunitats dels veïns i les veïnes i que faciliti 
l’accés a la participació de la ciutadania, especialment del veïnat d’origen 
divers. També es recolzarà el foment de les actituds i valoracions positives de 
totes les llengües i de la diversitat de les persones que les parlen, i els 
projectes en els quals el català sigui la llengua vehicular.  
 

• Inclusió de l'aprenentatge de llengües en activitat d’entitats. 
• Projectes d’ensenyament i aprenentatge per a persones en risc 

d’exclusió social, gent gran, dones, ... 
 

Viabilitat econòmica. Els projectes presentats han de ser viables 
econòmicament. Es valorarà positivament aquells projectes que tinguin 
diverses fonts de finançament.  
 
Orientació als destinataris. Es valoraran molt positivament aquells 
projectes els destinataris/es de les quals estiguin definits qualitativa i 
quantitativament, alhora que s’especifiqui l’impacte esperat de les accions 
 

Prioritats  Districte de Ciutat Vella 2018 
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Orientacions a tenir en compte: 
• Es valorarà positivament que els projectes responguin a necessitats del 

territori i que s’hagi generat vincles amb les persones, comunitats i/o 
col·lectius destinataris  

 
• Es valorarà positivament l’equilibri entre les retribucions dels 

professionals. 
 
• No es valoraran positivament: els àpats i refrigeris com a despesa 

subvencionable 
 
• Per a valorar positivament els mitjans de comunicació com a objecte de 

subvenció cal que es treballin des de xarxes comunitàries i com a part de 
processos. Es valora positivament la inclusió de difusió en els projectes 
presentats a subvenció de forma proporcionada. 

 
• Cal tenir present que per poder rebre la subvenció de la convocatòria 

2018, s’han d’haver justificat les subvencions anteriors.  
 
• El pressupost de l’activitat ha d’estar equilibrat entre ingressos i despeses. 

Ha de donar zero. 
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Què ha de saber un sol·licitant per 
presentar-se a la convocatòria 2018? 

Què he de tenir 
en compte per 
presentar una 
sol·licitud?  

Quina 
documentació 
em demanaran 
i quan?  

On puc ampliar 
tota aquesta 
informació? 

Convocatòria general de subvencions 2018 
Informació als sol·licitants 

Desembre ‘17 



Quan?  28  
desembre 

25 
gener 

Què?  

Com?  

 
En paper: als punts de registre indicats a la convocatòria (on 
també hi consta l’horari). Recomanable concertar cita abans del 18 de 
gener) a través del següents mitjans: Adreça web 
ajuntament.barcelona.cat/cita, trucant al 010, a través del mòbil 
barcelona.cat/tramitsalmobil, Quioscos municipals de tràmits i serveis  
 

 Per internet: a través del portal de tràmits de la web de 
l’Ajuntament des de les 00.01h a les 23.59h 

Document 1   Formulari sol·licitud 

Document 2   Projecte 

del al 

Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
 

Convocatòria general de subvencions 2018 
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Part 1. Dades del sol·licitant 

Parts de la instància 

Convocatòria general de subvencions 2018 
Informació als sol·licitants 
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Part 2. Dades del projecte 

Parts de la instància 

Convocatòria general de subvencions 2018 
Informació als sol·licitants 
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Part 3. Declaració responsable (*) 

(*) Extracte parcial: la declaració responsable completa i detallada la trobareu a la instància.  

Parts de la instància 
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

 És imprescindible emplenar TOTS els camps. 
 La seu de l’entitat ha de ser a Barcelona, excepte en les modalitats que 

s’indiquin en la convocatòria.  
 És molt important incloure el telèfon mòbil i el e-mail al formulari de 

sol·licitud.  
 En el punt Despesa total del projecte, s’haurà d’indicar l’import total que 

l’entitat destinarà a la realització de tot el projecte. 
 En cas de resultar beneficiari, en el moment de la justificació s’hauran 

d’aportar les factures originals de les subvencions atorgades, com a 
mínim, per la totalitat de l’import subvencionat. 

 Cal signar les dues cares del document de sol·licitud.  

Com emplenar la instància 

Convocatòria general de subvencions 2018 
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Com emplenar la instància 

Convocatòria general de subvencions 2018 
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   Àmbit territorial Codi 

Districte de Ciutat Vella 1 
Districte de l’Eixample 2 
Districte de Sants-Montjuïc 3 
Districte de les Corts  4 
Districte de Sarrià – Sant Gervasi 5 
Districte de Gràcia 6 
Districte d’Horta-Guinardó 7 
Districte de Nou Barris 8 
Districte de Sant Andreu 9 
Districte de Sant Martí 10 
Ciutat 11 



Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
e sol·licitud  Novetats 2018 

Convocatòria general de subvencions 2018 
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Nous àmbits temàtics i canvis de nom 

 Us recomanem revisar l’Apèndix 1, on hi consta la graella de modalitats, així com el llibret de convocatòria, amb el 
detall d’aquestes modalitats:  

Àmbits convocatòria 2017 Àmbits convocatòria 2018 
A Cultura  A Cultura 
B Esports B Esports 
C Educació C Educació 
D Salut  D Salut 
E Gent gran E Gent Gran 
F Dones F Dones 
G Joventut G Adolescència i Joventut 
H Infància i adolescència H Infància 
I Participació ciutadana I Democràcia Activa i Participació Ciutadana 
J Associacionisme J Acció Comunitària i Associacionisme 
K Immigració- Acollida  K Immigració-Acollida, i Refugi 
L Civisme i convivència L Civisme i Convivència 
M Drets dels animals     
N Foments d’activitats organitzatives M Foment d’activitats organitzatives 
O Comerç de proximitat i promoció econòmica N Comerç de proximitat i promoció econòmica 
P Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional O Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional 
Q Acció comunitària P Innovació Democràtica 
R Temps i Economia de les Cures  Q Temps i Economia de les Cures 
S Afers religiosos R Afers religiosos 
T Ecologia, urbanisme i mobilitat S Ecologia, urbanisme i mobilitat, i Drets dels animals 
U Consum responsable T Consum responsable 
V Inclusió U Atenció persones sense llar 
W LGTBI V LGTBI 
X Drets Ciutadania W Drets Ciutadania 
Y Promoció de la diversitat des de la mirada intercultural X Promoció de la diversitat des de la mirada intercultural i suport a la diversitat 



Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

 Novetats 2018 

Convocatòria general de subvencions 2018 
Informació als sol·licitants 

- Es passa de 90 a 101 programes. 
 
- S’estableix una nova ponderació en els criteris de valoració dels 

projectes, es preveuen dues línies separades:  
 

 Els programes de DISTRICTE: els criteris generals seran 
 valorats fins a 6 punts i els criteris específics fins a 4 punts; 
  
 Els programes de CIUTAT: els criteris generals seran valorats 
 fins a 4 punts i els criteris específics fins a 6 punts.  
  
Us recomanem revisar l’Apèndix 1, on hi consta la graella de modalitats, 
així com el llibret de convocatòria, amb el detall dels programes i el seu 
àmbit territorial.   



Una  
sol·licitud 

Un 
projecte 

 
Regla general:  

Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Incompatibilitats en la presentació de projectes 

Convocatòria general de subvencions 2018 
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 Si un 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. 

 
 
 
Exemple: no es pot presentar el mateix 
projecte a Ca1 i Ha1.  

Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Incompatibilitats en la presentació de projectes 

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.  

 
 
Exemple: no es pot presentar el 

mateix projecte a Fa11 i a Fb11.  

Convocatòria general de subvencions 2018 
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 • Existeixen altres incompatibilitats en la presentació de projectes, en 

funció dels àmbits temàtics als quals es presenti la sol·licitud.  
• Us recomanem consultar el llibret de convocatòria (punt 15).  
 
Exemples:  

Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Incompatibilitats en la presentació de projectes 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos 
sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de D-
Salut, E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-
Infància, K-Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb 
discapacitat i/o diversitat funcional, V-LGTBI i U-Atenció 
persones sense llar. 
Exemple: un sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, 
Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.   
 
En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres 
projectes per part d’un mateix sol·licitant entre els àmbits 
temàtics de I11-Democràcia activa i Participació ciutadana, J11-
Acció comunitària i Associacionisme, P11- Innovació 
Democràtica, R11-Afers religiosos, W11-Drets de ciutadania i 
X11-Promoció de la perspectiva intercultural i suport a la 
diversitat.  
 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar 
més de dos projectes (diferents) per sol·licitant 
en l’àmbit temàtic de D11-Salut.  
Només podrà presentar-ne dos (a Da11 i Db11, per 
exemple).  
 
 
 
 
En l’àmbit CIUTAT (11), només es podrà presentar 
un projecte a l’àmbit temàtic G-Joventut, a escollir 
entre un dels seus programes a), b), c), d).  
 
 
 

Convocatòria general de subvencions 2018 
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

Import màxim per sol·licitud 

Convocatòria general de subvencions 2018 
Informació als sol·licitants 
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Import màxim per sol·licitud per a programes d’àmbit de ciutat 

 
  

Per àmbits temàtics i programes Import màxim  
Educació modalitat b) 30.000 € 
Educació modalitat c) d) 20.000 € 
Cultura 200.000 € 
Salut modalitat a) b) d) e) 20.000€ 
Salut modalitat c) f) 12.000 € 
Projectes adreçats a entitats socials i educatives per treballar per a una 
Barcelona educadora i inclusiva 

30.000 €  

Projectes d’investigació i recerca educativa 20.000 € 
Projectes per a la innovació educativa 20.000 € 
Adolescència i joventut modalitat a), b, c), d) 9.000 € 
Comerç de proximitat i promoció econòmica – accions dinamització, 
comunicació i promoció comercial  

30.000 € 

Comerç de proximitat i promoció econòmica – accions formatives 
dirigides als/a les comerciants i/o  empleats/des 

10.000 € 

Comerç de proximitat i promoció econòmica – reforç de les estructures 
associatives comercials 

15.000 € 

Comerç de proximitat i promoció econòmica – projectes de millora de la 
sostenibilitat del comerç 

10.000 € 

Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional 40.000 € 
Temps i economia de les cures 10.000 € 
Consum responsable 12.000 € 
LGTBI 20.000 € 
Dones 20.000 € 

Per àmbits temàtics i programes  Import màxim  
Foment d’activitats organitzatives 1.000 € 

Import màxim per sol·licitud per a programes d’àmbit de districte 



 Hem fet el document de projecte més entenedor.  
 Emplenar adequadament el formulari del projecte per què es pugui 

valorar correctament. 
 Ha d’estar signat per la mateixa persona que ha signat la 

sol·licitud (document bàsic 1). 
 En relació al punt 8. PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA DEL 

PROJECTE, s’ha de tenir en compte que l’import que figuri al Total de 
despeses previstes, haurà de coincidir amb l’import de la 
Despesa total del projecte, indicat al Document Bàsic 1. 

 En cas de resultar beneficiari, en el moment de la Justificació l’import 
total de les factures relacionades a la Memòria Econòmica, haurà de 
coincidir amb l’import de la Despesa total del projecte (no amb l’import 
subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona).  

Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 2: Projecte 

Com emplenar el model de projecte 
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 2: Projecte 

Com emplenar el model de projecte 

Convocatòria general de subvencions 2018 
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 2: Projecte 

Com emplenar el model de projecte 
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Document bàsic 2: Projecte 

Com emplenar el model de projecte 

Convocatòria general de subvencions 2018 
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Què he de tenir en compte per presentar una sol·licitud?  
Punts de registre  

Convocatòria general de subvencions 2018 
Informació als sol·licitants 
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Punt de registre Adreça Horari 
OAC Districte de Ciutat Vella C. Ramelleres, 17 

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 
08:30 h a 14:30 h Dijous de 08:30 h a 19:30 h 

  
 

Recomanable concertar cita abans del 18 de gener  a través del següents 
mitjans: 

  
• Adreça web ajuntament.barcelona.cat/cita 
• Trucant al 010 
• A través del mòbil barcelona.cat/tramitsalmobil 
• Quioscos municipals de tràmits i serveis  

  

OAC Districte de l’Eixample C. Aragó, 328 

OAC Districte de Sants-Montjuïc C. Creu Coberta, 104 

OAC Districte de Les Corts Pl. Comas, 18 

OAC Districte de Sarrià-Sant Gervasi C. Anglí, 31 

OAC Districte de Gràcia Pl. de la Vila de Gràcia, 2 

OAC Districte d’Horta-Guinardó C. Lepant, 387 

OAC Districte de Nou Barris Pl. Major de Nou Barris, 1 

  
OAC Districte de Sant Andreu 
  

C. Segre, 24 

OAC Districte de Sant Martí Pl. Valentí Almirall, 1 

OAC Plaça Sant Miquel Pl. Sant Miquel, 3 

De dilluns a dissabte de 08:30 h a 19:30 h  Recomanable concertar cita 
abans del 18 de gener a través del següents mitjans: Adreça web 
ajuntament.barcelona.cat/cita, trucant al 010, a través del mòbil 
barcelona.cat/tramitsalmobil, Quioscos municipals de tràmits i serveis  
  

Institut de Cultura de Barcelona Palau de la Virreina, C. La Rambla, 99 
H. hivern: de dilluns a divendres de 9:00h a 14.00h 
dijous de 15:30h a 17:30h  
H. estiu: de dilluns a divendres de 9:00h a 14.00h 

Institut Barcelona Esports 
Av. de l’Estadi, 40 Annex Piscines Municipals 
Bernat Picornell 

De dilluns a divendres de 8:00 h a 14:00 h 

Institut d’Educació de Barcelona  Plaça Espanya, núm.5 pl. Baixa 
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h 
  

Ecologia, Urbanisme i Mobilitat Avinguda Diagonal 230, 2a planta De dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h 

Desembre ‘17 



Quina documentació em poden demanar, i quan?  

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

Presentació 
 sol·licituds 

Resolució atorgament  
provisional 

Recordem com funciona l’atorgament de subvencions:  

Resolució atorgament  
definitiu 

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

c. Tanmateix és en aquest període, si s’escau, que 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.bcn.cat (Govern Obert  Go > Transparència  
Subvencions) .  

e. Us avisarem que ha sortit  la publicació via correus electrònics i avisos de sms als 
mòbils (si l’heu facilitat al formulari de sol·licitud). 

 
ALERTA! És imprescindible per a tenir dret a la subvenció que presenteu la 
documentació administrativa requerida en aquest anunci d’atorgament provisional. 

Convocatòria general de subvencions 2018 
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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, si així ho decideix el districte o sector gestor de la seva sol·licitud.  

c. El mateix passarà amb aquelles sol·licituds denegades per requisits tècnics i amb les 
que no hagin arribat a la nota de tall (4,00), si els sol·licitants no presenten al·legacions.  

d. Per consultar-la disposareu dels mateixos canals assenyalats a la fase anterior.  

Quina documentació em poden demanar, i quan?  
Recordem com funciona l’atorgament de subvencions:  

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

Presentació 
 sol·licituds 

Resolució atorgament  
provisional 

Resolució atorgament  
definitiu 
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Per tant:  
 

 L’atorgament provisional obrirà termini de presentació de 
documentació administrativa (10 dies hàbils).  
 

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

Quina documentació em poden demanar, i quan?  
Recordem com funciona l’atorgament de subvencions:  
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A. Fotocòpia compulsada dels Estatuts de la persona jurídica 
B. Fotocòpia compulsada del NIF/ CIF de la persona jurídica 
C. Fotocòpia compulsada del DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud  
D. Fotocòpia compulsada de la inscripció de la persona jurídica al registre 

corresponent 
E. Certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària (AEAT) 
F. Certificat d’estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS) 
G. Certificat d’estar al corrent amb l’IMH  
H. Documentació de justificacions pendents 
I. Acreditació de tenir seu social a Barcelona 
 

Quina documentació em poden demanar, i quan?  

DOCUMENTACIÓ 
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• Al 2017 es va incloure que la presentació de la 
sol·licitud implica la inscripció de l’Entitat al Fitxer 
General d’Entitats Ciutadanes, amb els límits i 
requisits de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter 
Personal.  

• Per poder donar publicitat als projectes presentats,  al 
2017 ja es va incloure a la sol·licitud la cessió dels 
drets de reproducció i de comunicació pública del 
projecte subvencionat, així com la memòria 
justificativa de forma no- exclusiva a l’Ajuntament de 
Barcelona, d’acord a la Llei de Propietat Intel·lectual. 

• 20 dies hàbils de presentació de sol·licituds, des del 
2017 els dissabtes no són dies hàbils. 

• La no comunicació del compte bancari amb data límit 
de finals d’any,  comportarà d’ofici l’anul·lació de 
l’ordre de pagament i revocació de la subvenció 
atorgada. 

• Igualment, en el moment de la justificació s’hauran 
d’aportar les factures originals de les subvencions 
atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import 
subvencionat. S’evita  així el període de 4 anys per a la 
demanda i presentació de les mateixes. 

 

MODEL (disponible a la web a 
partir del 28 de desembre) 
DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
 
El/la Sr/a ..............................., amb DNI núm. ................................., en nom propi o, si 
escau, en nom propi i de la persona física o jurídica que representa, als efectes  que la 
entitat ................................................... pugui rebre subvencions de l’Ajuntament de 
Barcelona per un import superior a 10.000€ declara sota la seva responsabilitat que 
l’any ...... les retribucions dels òrgans directius de l’entitat han estat les que es detallen 
a continuació  
 

 

 
  GNOMS CÀRREC IMPORT 

RETRIBUCIÓ 
CONCEPTE 

    

 

    

 

    

 

 

     

Quina documentació em poden demanar, i quan?  

DOCUMENTACIÓ 
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 CONSULTEU EL LLIBRET DE LA CONVOCATÒRIA 
PER A MÉS INFORMACIÓ 

• Justificar una subvenció, en termini, és un deure del beneficiari.  
• La NO justificació d’una subvenció anterior ens deixaria fora de la 

convocatòria.  
• La justificació d’una subvenció que ens han atorgat funciona així: 

 

Finalitza el projecte 

Al cap de 2 mesos 
presento la Memòria 

d’Activitats i  la Memòria  
Econòmica. Dins 

d’aquesta última, s’ha de 
complimentar  un llistat  

amb les dades de les 
factures que conformen 

tots els ingressos i  totes 
les despeses que 

finalment ha tingut  TOT 
EL PROJECTE  

En el moment de la 
justificació s’hauran 

d’aportar les factures 
originals de les subvencions 
atorgades i, com a mínim, 
per la totalitat de l’import 

subvencionat.  

Qualsevol desviació en l’execució del projecte cal notificar-la i explicar-la a l’òrgan gestor 

Quina documentació em poden demanar, i quan?  

DOCUMENTACIÓ DE JUSTIFICACIONS ANTERIORS 

Convocatòria general de subvencions 2018 
Informació als sol·licitants 

32 Desembre ‘17 



1. A la convocatòria, que és el llibret que es lliura amb els documents de 
sol·licitud, o que es pot descarregar de la web de l’Ajuntament.  
 

2. A Torre Jussana, al telèfon 93  256 41 18 o a l'adreça de correu electrònic 
tjussana@bcn.cat.  
 

3. L’Institut Barcelona Esports mitjançant l’Oficina d’Atenció als Clubs, 
gestionada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, ofereix 
assessorament a clubs i entitats esportives en diferents àmbits, també per a la 
tramitació i justificació de subvencions. 

 www.oficinadeclubsbarcelona.cat 
 

On puc ampliar tota aquesta informació?  

Convocatòria general de subvencions 2018 
Informació als sol·licitants 

33 Desembre ‘17 



Quins documents trobaré a la web? 
www.barcelona.cat     
 
Govern Obert    Go>transparència    Subvencions 
 
• Bases 2018 
• Llibret Convocatòria 2018 
• Apèndix 1. Codis d’àmbit temàtic, programa i àmbit territorial 
• Nota informativa 
• Document bàsic 1 (a partir del 28 de desembre) 
• Document bàsic 2 (a partir del 28 de desembre) 
• Guió descripció bàsica del projecte (a partir del 28 de desembre) 
• Model dades bancàries (a partir del 28 de desembre) 
• Declaració jurada retribucions alts càrrecs (a partir del 28 de 

desembre) 
• Declaració programa Od11 (a partir del 28 de desembre) 
• Guia per a la presentació telemàtica (a partir del 28 de desembre) 

On puc ampliar tota aquesta informació?  
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Pressupost Subvencions 2018 
 
 

Import: 568.273 € 
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Gràcies! 
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