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Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes, activitats i 

serveis de districte i de ciutat per a l'any 2016 
 

L'Ajuntament de Barcelona, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals per l'any 2016, ha 
previst la concessió de subvencions a aquelles entitats que duguin a terme activitats relacionades amb el 
món del comerç al terme municipal de Barcelona. Aquests ajuts, gestionats per la Direcció de Comerç i 
Consum, s’engloben dins la convocatòria ordinària de subvencions que l’Ajuntament de Barcelona 
concedeix per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i ciutat en general. 

Enguany, el termini de presentació de sol·licituds serà del 28 de desembre al 21 de gener de 2016, 
ambdós inclosos.   
 
L’àmbit de comerç rep el nom de “Comerç de proximitat i promoció econòmica” (lletra O) i els programes 
els programes pels què podeu sol•licitar subvenció són : 
O.a.11)  Accions de dinamització, comunicació i promoció comercial d’àmbit intern i extern  
O.b.11)  Activitats de dinamització, comunicació i promoció  durant la CAMPANYA DE NADAL  
O.c.11)  Accions formatives dirigides als comerciants o als empleats  
O.d.11)  Reforç de les estructures associatives comercials 
O.e.11)  Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç 
 
Tots són únicament d'AMBIT CIUTAT (11)  i són els que atorguem des de la Direcció de Comerç i 
Consum. (la lletra  O.f és únicament d’àmbit de districte) 
. 
Les quanties màximes a atorgar no excediran el 50% i els topalls seran els següents: 
 
a) 25.000€, Accions de dinamització, comunicació i promoció d’àmbit intern i extern 
b) 20.000€, Activitats de dinamització, comunicació i promoció durant la CAMPANYA DE NADAL  
c) 10.000€  Accions formatives dirigides als comerciants o als empleats   
d) 15.000€  Reforç de les estructures associatives comercials 
e) 10.000€  Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç 
 
A l’import sol•licitat no s’inclourà l’IVA deduïble (per aquelles entitats susceptibles de recuperar o 
compensar l’IVA). 
 
CANVI IMPORTANT: en aquesta convocatòria 2016 s’ha afegit una nova línia de suport per a projectes 
de millora de la sostenibilitat en el comerç i s’ha diferenciat  les accions a realitzar durant la campanya de 
Nadal i la resta de l’any. Per tant, tenir cura al posar les lletres dels programes escollits per demanar 
subvenció, ja que han variat respecte a l’anterior convocatòria. 
  
El llibret de la convocatòria el podeu descarregar del web de l’Ajuntament 
http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions i també, a partir del 28 de desembre,  els 
documents (doc. bàsic 1 i doc. bàsic 2)  per omplir les sol·licituds i els projectes.  
 
A banda d’aquestes ajuts, l’Ajuntament de Barcelona, a través dels districtes, impulsa també la 

promoció econòmica de proximitat (Programa  O.d). En aquest sentit, opten a rebre subvencions aquelles 

iniciatives que fomentin la dinamització socioeconòmica i la responsabilitat social corporativa en l’àmbit 

del barri o districte, així com les accions que suposin la promoció de xarxes col·laboratives entre les 

entitats i els diferents agents econòmics del districte.    

 
 
 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/llibret_convocatoria_2016_0.pdf
http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions
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RECORDEU: 
 
 
1.  Es imprescindible omplir TOTS els camps dels documents de forma 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. 

  
2.  Signar tots dos documents : sol·licitud per les dues cares (document bàsic 1) i projecte (document 

bàsic 2). 
 
3. Es important incloure el telèfon mòbil i el e-mail al formulari de sol·licitud, per poder comunicar 

l’atorgament provisional i definitiu. 
 
4. En relació a la despesa total del projecte, en cas de resultar beneficiari caldrà justificar el total de la 

despesa (no solament la subvenció rebuda). 
 
5. Per qualsevol aclariment en l’àmbit de comerç podeu contactar a través del correu electrònic 

mmuzas@bcn.cat 
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