
 
 

Sessió informativa        
Reformulacions i modificacions 

Convocatòria general de subvencions 
Línies I (programa Ib) R i X 

 
 
 
 

Departament d’Interculturalitat 
 i Pluralisme Religiós 

Departament d’Interculturalitat i  
Pluralisme Religiós 



PROCÉS ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 

Departament d’Interculturalitat i  
Pluralisme Religiós 

Presentació 

 sol·licituds 

Revisió  

Administrativa 

  i  

valoració  

tècnica de  

projectes 

Publicació  

atorgament  

provisional 

Presentació  

Documentació  

requerida/ 

Reformulacions/ 

Al·legacions 

 

Nova  

revisió 

 administrativa  

I 

 tècnica  

Publicació  

definitiva 

7-28 
GENER 

31 GENER- 
31 MARÇ 

27 MAIG 
30 MAIG- 
13 JUNY 

14-30 
JUNY 

Possible  
15 juliol 



INFORMACIÓ A LES BASES 

Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions 

 

 

 

A l’ANUNCI publicat al BOPB 13-12-2021 

Clàusula 7. Procediment de concessió 

    7.3.  Resolució  provisional 
L’endemà de la publicació en el BOP s’obrirà un termini de deu dies hàbils per  
presentar la documentació acreditativa requerida en el  mateix anunci, per 
presentar al·legacions i presentar  reformulacions. 
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PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
REQUERIDA EN EL MATEIX ANUNCI 

Ens poden demanar: 

• Demostració de tenir seu social a BCN 

• Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries 

• Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció 

• Documentació identificativa de la persona sol·licitant, en el cas de 
persones jurídiques 

• Informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 
administració 

• Altres documents requerits a cadascun dels àmbits temàtics 

En cas de no presentar-la es denegarà la subvenció. 

Si no hi ha requeriment la proposta de resolució té caràcter 
definitiu. 
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PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
REQUERIDA EN EL MATEIX ANUNCI 

Ens poden demanar: 
A. Còpia compulsada o amb codi segur de verificació dels Estatuts de la persona 

jurídica  
B. Còpia compulsada o amb codi segur de verificació del NIF/CIF de la persona jurídica 
C. Còpia compulsada o amb codi segur de verificació del NIF de la persona signant de 

la sol·licitud i document acreditatiu de la representació si escau 
D. Còpia compulsada o amb codi segur de verificació de la inscripció dels Estatuts en el 

registre corresponent 
E. Certificat d’estar al corrent amb l’AEAT de data posterior a la publicació d’aquesta 

resolució al BOPB 
F. Certificat d’estar al corrent amb la TGSS de data posterior a la publicació d’aquesta 

resolució al BOPB 
G. Esmena de deutes amb IMH (Hisenda Municipal) de data posterior a la publicació 

d’aquesta resolució al BOPB 
H. Documentació de subvencions pendents de justificar  
I. Acreditació de tenir Seu Social a Barcelona  
J. Declaració de transparència 
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AL·LEGACIONS 

• Les entitats que no  presentin al·legacions en 
aquest termini, se les suposarà conformes i la 
resolució provisional tindrà caràcter de definitiva. 

• Les al·legacions es presentaran amb una 
instància, s’annexaran com a documentació al 
tràmit de la sol·licitud i es recomana que 
s’informi a ipr@bcn.cat adjuntant la còpia del 
tràmit. 
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REFORMULACIONS 

Es poden presentar reformulacions en cas que es 
compleixin els següents requisits: 

• L’import atorgat és inferior al sol·licitat  

• Si això afecta l’execució del projecte 
 

En el cas de no presentar reformulacions s’haurà d’executar i 
justificar el projecte inicial. 
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REFORMULACIONS 

• La reformulació ha de respectar l'objecte, les condicions i 
la finalitat de la subvenció així com els criteris de 
valoració establerts en relació amb el projecte.  

• Es presentarà com a documentació annexa al tràmit de la 
sol·licitud. 
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REFORMULACIONS 
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SOL·LICITUD DE REFORMULACIÓ DE PROJECTE SUBVENCIONAT 
 

Nom de la persona física o jurídica: 
 NIF: 

  
Jo, ....................................................., amb DNI, ..........................., com a representant legal de 
l’entitat a dalt esmentada, sol·licitem la reformulació del projecte subvencionat que figura a 
continuació: 
 

Nom del projecte subvencionat: 
 Import total del projecte presentat:   euros 

Import de la subvenció atorgada   euros 

Codi de Subvenció   

  
 
Motivació de la sol·licitud de reformulació: 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

El document de reformulació es troba penjat a 
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions 

El trobem 
a la 
resolució 
provisional 
publicada  
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REFORMULACIONS 
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Les modificacions en el projecte es donen principalment en: 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 
El pressupost modificat del projecte després de la reformulació és de .............................€  
 
Aquesta reformulació no implica canvis substancials en el projecte i respecta els motius de la 
seva concessió, així com els objectius esperats en el projecte original.  
 

S’adjunta el projecte reformulat amb el detall del pressupost reformulat 
i se sol·licita que s’accepti la reformulació presentada.  
 
 
 
 

Localitat i data 
 
 
 
Nom i signatura del representant legal de l’entitat Segell de l’entitat  

Els canvis no 
poden ser 
substancials 
ni modificar 
els objectius 
del projecte 
 



REFORMULACIONS 
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PRESSUPOST REFORMULAT DEL PROJECTE ................................................. 

CODI SUBVENCIÓ...................... 

 

Despeses previstes 
  

import en euros 

Concepte Previsió inicial         
(1) 

Previsió 
reformulada 

(2) 

Diferència 
(3=2-1) 

A. Recursos Humans  
(Nòmina i Seguretat Social del Personal fix i 
eventual)                          -€                      -€  

B. Lloguers  

 (materials, infraestructures etc.)                          -€                      -€  

C. Subministraments  

 (llum, aigua, gas, etc.)                          -€                      -€  

D. Comunicacions  
 (telèfon, correus)                          -€                      -€  

E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions                          -€                      -€  

F. Adquisició de material fungible 
 (d'oficina, etc.)                          -€                      -€  

G. Transport - Missatgeria                          -€                      -€  

H Publicitat i Propaganda                          -€                      -€  

I. Assegurances                          -€                      -€  

J. Allotjament i dietes                          -€                      -€  

K. Viatges i desplaçaments                          -€                      -€  

L. Treballs realitzats per empreses externes 
 (neteja, seguretat, altres directament relacionats 
amb el projecte) 

                         -€                      -€  

M. Altres despeses 
 (no incloses en cap dels apartats anteriors)                          -€                      -€  

 
Total Despeses                      -€                         -€                      -€  

 



REFORMULACIONS 
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Ingressos previstos 
  

import en euros 

Concepte Previsió inicial         
(a) 

Previsió 
reformulada 

(b) 

Diferència 
(b-a) 

A. Subvenció municipal                          -€                      -€  

B. 
Altres subvencions municipals per aquest 
projecte    

C. Subvencions d'altres administracions                          -€                      -€  

D. Subvencions d'ens privats                          -€                      -€  

E. Recursos propis de l'entitat                          -€                      -€  

E. Taquillatge                          -€                      -€  

G. Quotes d'inscripció                          -€                      -€  

H. Venda de Productes                          -€                      -€  

I Publicitat i/o Esponsorització                          -€                      -€  

J. Altres ingressos                          -€                      -€  

 
Total Ingressos                      -€                         -€                      -€  

     Ingressos menys despeses  0-€  0-€  0-€  
 

Es recomana que s’informi que s’ha presentat la reformulació 
escrivint a ipr@bcn.cat  i adjuntant la còpia del tràmit. 



MODIFICACIONS 

Al llarg de l’any es podran presentar altres 
modificacions del projecte per raons alienes a la 
subvenció atorgada per l’Ajuntament, sempre abans de 
la finalització del mateix. 
• Canvi de dates, de modalitat de l’activitat, d’espai, de 

ponents... sempre que es compleixin els objectius del 
projecte. 

• Situacions econòmiques (reducció d’ingressos, no rebre 
altres subvencions previstes...) sempre que el cost del 
projecte executat sigui com a mínim del 50% del projecte 
inicial. 
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MODIFICACIONS 

Si el projecte modificat presenta una davallada 
pressupostària, això repercutirà en la subvenció 
atorgada de la següent manera: 

• Entre el 0 i el 10% del pressupost inicial: Es mantindrà la 
subvenció. 

• Entre el 10 i el 50% del pressupost inicial: Es requerirà un 
reintegrament parcial equivalent de la subvenció entre el 
10 i el 50%. 

• Superior al 50% del pressupost inicial: Es requerirà el 
reintegrament total de la subvenció. 
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MODIFICACIONS 

• Per fer la modificació del projecte es farà servir un 
document específic. 

• Es penjarà al web de l’Ajuntament un cop finalitzat 
el termini de presentació de reformulacions per 
evitar confusions.  

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions 
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EXEMPLE 

Es presenta el següent projecte: 

Pressupost inicial: 1.000€ 

Subvenció sol·licitada: 500€ 

Subvenció atorgada: 200€  

Percentatge subvencionat: 20% 
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EXEMPLE 

Supòsit 1: Presenten REFORMULACIÓ 
S’insta a la sol·licitant a presentar reformulació en els 10 dies 
posteriors a la publicació de la resolució provisional. Presenten la 
següent reformulació: 
 
Pressupost inicial: 1.000€ 
Pressupost reformulat: 700€  
(es redueix en els 300€ no atorgats) 
Subvenció atorgada: 200€  
Percentatge subvencionat: 28,57% 
 
S’admet la reformulació i aquesta substitueix el projecte inicial 
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EXEMPLE 

Supòsit 2: no presenten reformulació ni modificació: 
Es considera correcta la sol·licitud inicial, i cal complir amb 
el projecte presentat. 
 
Pressupost inicial: 1.000€ 
Subvenció sol·licitada: 500€ 
Subvenció atorgada: 200€  
Percentatge subvencionat: 20% 
 
Malgrat la davallada en la subvenció, es manté el projecte 
inicial en la seva totalitat. 
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EXEMPLE 

Supòsit 3: no presenten reformulació, però sí una MODIFICACIÓ 
posterior: 
Es manté vigent la sol·licitud inicial, si bé es modifica la seva 
execució segons el document presentat. 
 
Pressupost inicial: 1.000€ 
Pressupost modificat: 600€ 
Percentatge d’execució: 60% (la davallada és entre el 10 i el 50%) 
Subvenció atorgada: 200€ 
Subvenció mantinguda: 60% de 200€= 120€  
Reintegrament parcial: 200-120= 80€ 
Percentatge subvencionat: 20% 
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EXEMPLE 

Supòsit 4: no presenten reformulació, però sí una MODIFICACIÓ 
posterior: 

 

Pressupost inicial: 1.000€ 

Pressupost modificat: 400€ 

Percentatge d’execució: 40% (la davallada és superior al 50%) 

Subvenció atorgada: 200€ 

Reintegrament total: 200€ 

 

No s’ha executat el mínim del 50% del projecte i per tant es 
procedeix a requerir la totalitat de la subvenció. 
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AL.LEGACIONS, REFORMULACIONS I  MODIFICACIONS 

 

 

Departament d’Interculturalitat i  
Pluralisme Religiós 

On puc ampliar tota aquesta informació? 
1. A la convocatòria, que es pot descarregar del web de l’Ajuntament de Barcelona 

enllaç aquí 
2. A Torre Jussana, al telèfon 932564118 o a l'adreça de correu electrònic 

tjussana@bcn.cat i accedint al seu web 
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AL.LEGACIONS, REFORMULACIONS I  MODIFICACIONS 
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També podeu contactar amb 
 

 ipr@bcn.cat 
Per a les línies I (programa Ib) i X 

 
oar@bcn.cat  

per a la línia R 

MOLTES GRÀCIES! 
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