
09 de gener de 2020 

 

COM REDACTAR UN PROJECTE 
 

CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS PER A 
PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS 2020 

- LÍNIA R AFERS RELIGIOSOS - 



Quan?  2  
gener 

30 
gener 

Què?  

Com?  
Exclusivament per Portal de Tràmits de l’Ajuntament 

de Barcelona: a través de la seu electrònica de 

l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les 

instruccions indicades en aquest portal de tràmits, des de les 

00.01h a les 23.59h 

Document 1   Instància de sol·licitud 

Document 2   Projecte 

del al 

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

 

Gener 2020 



Gener 2020 

 

RECOMANACIONS ABANS DE COMENÇAR 
 

• Conèixer a fons tots els requisits i les condicions que es 

demanen a la convocatòria tant a nivell administratiu, com 

econòmic, dates, etc. Podem complir-los? 

 

• Llegir bé aquests documents:  

• Bases 

• Anunci al BOPB (convocatòria) 
 

On? https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informaci
o-administrativa/subvencions 

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


Gener 2020 

 

IDEAR EL PROJECTE 
 

• Què és un projecte?  

 

• Organitzar i estructurar un conjunt d’activitats i tasques 

• A partir de l’anàlisi, el coneixement i el diagnòstic de la realitat 

• En un període de temps delimitat i en una àrea, un sector o 

un àmbit definits 

• Utilitzant una sèrie de recursos concrets, tant humans com 

infraestructurals, materials, tècnics i financers 

• Per tal d’assolir uns objectius determinats 
 



Gener 2020 

 

REQUISITS 
 

• Cal plantejar un projecte realista i factible: 
• Cal pensar en la viabilitat, la coherència, l’adequació als recursos 

disponibles  
• La possibilitat raonable d’assolir els objectius que es proposin 

• Per aquesta convocatòria cal complir una sèrie de criteris: 
 
 

 

 



Gener 2020 

 

REQUISITS 
 

 Recordar que la subvenció només por arribar a cobrir 50% 

de la despesa total 

 Cal plantejar un projecte dins d’una d’aquestes dues línies 

de Àmbit temàtic R: Afers Religiosos.  

 

• Programa a: Contribució al coneixement de la diversitat 

religiosa i del fer religiós 

 

• Programa b: Celebració de festes i actes religiosos o 

inter-religiosos 



Gener 2020 

 

PLANIFICAR LA REDACCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 

 

• No improvisar a l’hora de redactar el projecte.  

• Planificar el temps que hi dedicarem 

• Si ens hem de coordinar amb altres entitats o 

persones fer-ho amb temps. 

• Tenir a mà les dades sobre l’entitat (socis, 

projectes, dades econòmiques, etc.) 

• Evitar les presses d’última hora: entregar el 

projecte abans de la data límit. 
 

 

 
Especialment per si tenim problemes amb el 

certificat digital! 



Gener 2020 

 

IMPORTANT PER LA REDACCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 

 

• Els continguts han de ser clars, concisos i concrets.  

 

• Han de ser reals, creïbles i estar ben fonamentats.  

 

• Cal recordar que qui valorarà el projecte serà una persona experta. 

 

• Tots els punts del guió són importants. Si, per alguna raó, algun dels 

punts no es pot emplenar, cal poder-ne justificar el motiu. 

 

• Cal unificar la redacció (encara que en l’elaboració del projecte hi 

participin els diferents membres de l’equip, cal que la redacció final sigui 

uniforme). 

 



 En cas de resultar beneficiari/ària, 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).  

 

 Tenir en compte els criteris de valoració 

 

 S’ha afegit el punt B.9-CRITERIS ESPECÍFICS, per poder valorar els 

mateixos en funció de quins siguin segons el programa al que es 
presenta el projecte. 

 

9 Desembre ‘19 

 

IMPORTANT PER LA REDACCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 



  Criteris valoració. Generals 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

10 
Desembre ‘19 



  Criteris específics 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

11 
Desembre ‘19 



  Criteris específics 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

12 
Desembre ‘19 



Nou criteri 2019 que es manté al 2020: Beneficis ambientals i socials del projecte 

 S’afegeix com a finalitat el foment del consum responsable 

 S'incorpora un nou criteri d'avaluació general de l'Impacte (Districte i Ciutat): Beneficis ambientals 
(ambientalització d’esdeveniments, economia circular, etc.) i socials (contractació sostenible, etc.) del 
projecte.  

 L’objectiu és la incorporació de pràctiques d’ambientalització i de compra i contractació sostenible en els 
projectes, en coherència amb les polítiques públiques municipals. 

Alguns exemples: utilització de gots i vaixella reutilitzable a les festes, materials de difusió amb materials 
reciclats i certificats, contractació de serveis a entitats d'inserció social o de l’economia social i solidària, 
adquisició de productes d’alimentació de proximitat, ecològic o de comerç just, etc. 

 Les entitats han d’especificar en la sol·licitud les mesures ambientals i de contractació i compra sostenible 
previstes pel desenvolupament del projecte.  

On? Amb un paràgraf específic i el més concret possible al document bàsic 2, apartat B. SOBRE EL 
PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ, punt 2. Breu descripció del projecte. 

 Més informació: Guia d’aplicació del criteri Beneficis ambientals i socials del projecte. 

barcelona.cat/consumresponsable 

 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

13 
Desembre ‘19 

http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/consum-responsable/preguntes-frequents-sobre-consum-responsable
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/consum-responsable/preguntes-frequents-sobre-consum-responsable
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/consum-responsable/preguntes-frequents-sobre-consum-responsable
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/consum-responsable/preguntes-frequents-sobre-consum-responsable


  OMPLIR EL DOCUMENT PUNT PER PUNT 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

14 
Desembre ‘19 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

A. SOBRE L’ENTITAT 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

15 
Desembre ‘19 

Lloc 

A qui va dirigit? Va dirigit a persones amb característiques 
concretes? 

Nom i NIF de l’entitat 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

16 
Desembre ‘19 

Projectes realitzats l’any anterior. Especialment els subvencionats 

Dades de l’entitat 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

17 
Desembre ‘19 

Número de persones 
associades, assalariades i 

voluntàries 

Indicar si són dones, homes o altres 

Dades econòmiques de l’entitat 2019 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

B. SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

18 
Desembre ‘19 

Igual que al document 1 

Títol del projecte: breu i descriptiu 

Àmbit temàtic R: Afers Religiosos. 
Programa a: Contribució al coneixement 
de la diversitat religiosa i del fer religiós 
Programa b: Celebració de festes i actes 

religiosos o inter-religiosos 

Terme municipal de Barcelona 

2020. Atenció! Ha de coincidir amb les factures! 

Si fem el projecte amb altres entitats 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

19 
Desembre ‘19 

Què volem fer? Explicació general del 
projecte i les activitats 

Hi han de constar, breument, els aspectes següents: 

• Les raons que motiven el projecte 

• Els objectius bàsics i les activitats que es desenvoluparan 

• Les persones destinatàries, amb els aspectes bàsics del 

perfil 

• Els aspectes innovadors o més destacables 
 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

20 
Desembre ‘19 

Atenció! No s’ha de confondre la JUSTIFICACIÓ 
(per quin motiu es fa el projecte) amb els 

OBJECTIUS (amb quina finalitat es fa). 

Ha de tenir en compte els aspectes següents:  
• L’exposició del problema o la situació de partença (amb dades, si les tenim) 
• Les raons per les quals el projecte es considera necessari 
• Les referències a altres actuacions o projectes que es coneguin i s’hagin 

desenvolupat per donar resposta a situacions similars 
• La capacitat de l’entitat per donar una resposta a la situació 

 

 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

21 
Desembre ‘19 

És important especificar totes les dades del perfil de les persones destinatàries: 
edat, sexe, procedència i altres elements que les caracteritzin. 
 
Cal indicar com participaran al llarg del projecte? Definició, execució o seguiment 
 
 

Nombre de les persones destinatàries 
directes i indirectes (persones que es 

beneficien del projecte, tot i que no se’ls 
adreci directament). Si no se sap, se n’ha 

d’indicar el nombre estimatiu o aproximat. 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

22 
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  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

23 
Desembre ‘19 

Objectius: indiquen què pretenem fer i quins efectes i resultats esperem assolir. Han 
de ser: 
 
• Coherents: han d’estar d’acord amb la missió i les finalitats de l’entitat d’on surt el 

projecte. 
• Viables i realistes: que es puguin portar a terme. 
• Motivadors: orientats sempre cap a l’acció real i pràctica. 
• Participatius: elaborats, coneguts i acceptats per totes les persones que 

desenvoluparan concretament el projecte i per l’entitat que el promou. 
• Adaptats als recursos: coherents amb les disponibilitats reals en tots els plans. 
• Avaluables: que es puguin mesurar per saber si s’han assolit o no. 
 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

24 
Desembre ‘19 

 

• Objectius generals:  

– Expressen el propòsit central del projecte o la declaració d’intencions del projecte. 

– No indiquen resultats concrets, sinó els efectes generals que es volen assolir amb el 
projecte. 

 

• Objectius específics: 

– Assenyalen els passos que cal fer per assolir els objectius generals. 

– Han de ser coherents amb els objectius generals, dels quals deriven. 

– Indiquen els efectes específics que es volen aconseguir una vegada desenvolupat el 
projecte. 

 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

25 
Desembre ‘19 

Formulació dels objectius 
 
 

verb en infinitiu  
afavorir, consolidar, estimular, orientar, ajudar, millorar, conèixer, fomentar, 
dinamitzar, analitzar, avaluar, impulsar, promocionar, prevenir, potenciar, vetllar per, 
promoure, conscienciar, augmentar, disminuir, mantenir, realitzar, fer, aconseguir, 
organitzar, obtenir, assegurar, constituir, crear, comprovar, resoldre, donar 

+ complement directe  
què? l’objecte específic de l’acció que expressa el verb 

+ complement circumstancial 
quant? quan? on? 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

26 
Desembre ‘19 

Què fem en el projecte per a que dones i 
homes hi puguin participar en igualtat 



• El gènere condiciona la vida de les persones: les seves trajectòries 
vitals, les seves oportunitats de desenvolupar-se lliurement, les 
possibilitats de gaudir dels seus drets de ciutadania, etc. Unes 
conseqüències que no són alienes al compromís social de les entitats i 
associacions de la ciutat. 

 

• Presència d’un marc normatiu: que regula la concessió d’ajuts 
públics com a eina per incentivar la inclusió de la perspectiva de 
gènere en l’activitat de les entitats sol·licitants: 

 Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 

 Mesura de govern sobre la transversalitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona 
(2015). 

 Pla per la justícia de gènere (2016-2020). 

 Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona (2018) 

PER QUÈ UN CRITERI D’IGUALTAT DE GÈNERE? 



VALOR MÀXIM: 0,5 punts. 

 

1.  L’entitat incorpora la perspectiva de gènere en el seu funcionament 

• Explicita aquest valor en els seus estatuts, principis fundacionals, 
objectius, missió, memòries d’activitats i/o estructura organitzativa.   

• Valor: 0,25 punts. 

2.  La perspectiva de gènere s’incorpora en el projecte presentat  

• A partir de la seva metodologia i/o contingut, atenent als seus 
objectius, activitats, població destinatària o valors que promou. 

• Valor: 0,25 punts. 

 

COM OBTENIR LA PUNTUACIÓ? 



Document bàsic 2: Descripció bàsica del projecte.  A) SOBRE L’ENTITAT:  

COM VERIFICAR EL COMPLIMENT DEL CRITERI? 



Document bàsic 2: Descripció bàsica del projecte.  B) SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A 
SUBVENCIÓ:  

 



A TÍTOL D’EXEMPLE 

SÍ INCORPORA LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entitat 

• L’objectiu d’aquesta mesura és que l’equip directiu mantingui una composició paritària. 

• Comptem amb un protocol per assegurar l’ús d’una comunicació inclusiva. 

• Hem elaborat un pla intern per facilitar la conciliació. 

• El personal rep formació continuada en igualtat de gènere… 

Projecte 

• El disseny del projecte es va fer en col·laboració amb l’associació de dones del districte.  

• Està prevista la provisió d’un servei de guarda d’infants en totes les activitats que 
s’organitzin. 

• Hem dissenyat una bateria d’indicadors que ens permetrà copsar l’impacte específic del 
projecte sobre les dones. 

• Es convoca un premi per reconèixer l’aportació de les dones en un sector molt 
masculinitzat… 



A TÍTOL D’EXEMPLE 

NO INCORPORA LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entitat 

• La major part de les persones associades són dones.  

• El personal és majoritàriament femení. 

• És un tema molt important per l’entitat. 

• Treballem en clau de “persones”, sense tenir en compte el gènere… 

Projecte 

• No fem cap distinció entre homes i dones, tractem a tothom per igual. 

• En aquest àmbit la major part de les persones participants són dones, pel que la 
perspectiva de gènere està garantida. 

• No és un sector en el que el gènere tingui repercussió. 

• Sempre tenim en compte el gènere en les nostres activitats…  



Document bàsic 1: Sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Barcelona. 3.   La 
persona que ostenta la representació DECLARA: 

 

 

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA:  



 Útil pràctic 26: “Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i 

mesures d’igualtat per a entitats”. http://www.tjussana.cat/publicacions.php  

 “Re-generem-nos: guia d’Autodiagnosi de gènere per a entitats” - Consell 

de la Joventut de Barcelona i el Grup de Treball d’entitats de gènere. 

https://www.cjb.cat/publicacio/re-generem-nos-guia-dautodiagnosi-de-

genere-per-a-entitats/ 

 

INFORMACIÓ I RECURSOS: 

 
PROPERA SESSIÓ FORMATIVA 

Sessió 1: 9 de gener de 2020 de 17 a 20 hores 

Sessió 2: 24 de gener de 2020 de 17 a 20 hores 

Ajuntament de Barcelona. Departament de 
Transversalitat de Gènere  

c/Camèlies, 36-38 

Inscripció a: Transversalitat_genere@bcn.cat 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

35 
Desembre ‘19 

Mesures per a que el projecte sigui més 
sostenible (prevenció de residus, reducció 

del consum d’energia, contractació de 
serveis locals, etc.) i d’inclusió social 

(empreses economia cooperativa, social i 
solidària, etc.) 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

36 
Desembre ‘19 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

37 
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Resultats: indiquen la quantificació dels objectius, és a dir, els 
resultats concrets i mesurables que es volen assolir amb els 

objectius.  
 

Els resultats són noms (no verbs!): 10 persones formades, 1 llibre 
publicat, etc. 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 
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Indicadors d’avaluació 

 
Serveixen per mesurar fins a quin punt s’han assolit els resultats esperats. Poden ser: 

• Quantitatius (nombre d’activitats realitzades, nombre de persones participants, etc.) 

• Qualitatius (grau de satisfacció dels usuaris, nivell de participació, repercussió, etc.) 

 

Aspectes importants per formular indicadors 

 

1. Delimitar amb tota claredat què voldrem avaluar. 

2. Analitzar com recollirem la informació  necessària per formular els indicadors. 

3. Decidir el nombre d’indicadors que es formularan per a cada aspecte.  

4. Comprovar si els indicadors triats són vàlids i útils, és a dir, si mesuren allò que realment 

volem mesurar.  

5. Comprovar si els indicadors escollits són clars, és a dir, fàcils d’interpretar.  

6. Comprovar si els indicadors triats són representatius, és a dir, si comprenen tots els 

aspectes que volem mesurar. 

 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 

39 
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INDICADORS QUANTITATIUS INDICADORS QUALITATIUS 

nombre d’activitats realitzades 
nombre de participants a les activitats 

nombre de persones ateses 
nombre d’impactes en mitjans 

nivell d’implicació dels participants 
grau de satisfacció dels participants 

impacte de l’activitat en l’entorn 
nivell de participació de no membres  

Exemples d’indicadors 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
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Activitats:  
 

Actuacions pràctiques concretes que ens permetran assolir els objectius del projecte.  
• S’han de triar aquelles activitats que vagin millor per aconseguir els objectius que ens 

hem plantejat. 
• S’han d’ordenar temporalment mitjançant un calendari. 
• Cal conèixer bé de quins recursos es disposa per realitzar les activitats, tant materials 

com tècnics, infraestructurals i humans. 
• És imprescindible calcular bé els costos econòmics, elaborar el pressupost i veure si es 

disposa del finançament corresponent. 
• S’han de plantejar sempre amb un criteri de realisme que permeti assegurar-ne la 

viabilitat. 
• Cal preveure i sistematitzar les tasques que seran necessàries per desenvolupar les 

activitats. 
• El nombre d’activitats dependrà de la complexitat del projecte. En tot cas, s’ha de 

procurar plantejar només les que es considerin fonamentals. 
 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 
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Agents: 
 

Persones involucrades en les activitats. Descriure les persones que hi participaran (edat, 
gènere, professió, etc. 
 

Temporalització 
 

Quan farem cada activitat 
 

Atenció! Ha de coincidir amb les dates del 
projecte 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2020 
Informació a les persones sol·licitants 
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Resultats Indicadors  Activitats  Agents  Temp.  Impacte de 
gènere 

R1. 100 
persones 
formades 
en... 
 
 
 
 
 
R2. Dossier 
pedagògic 
 
 

*Nombre de 
persones 
formades 
 
*Grau de 
satisfacció 
amb la 
formació 
 
*Nombre de 
dossiers 
impresos 

10 sessions 
de formació 
 
 
 
 
 
 
 
Edició del 
dossier 

Coordinador/a 
del projecte 
 
Formadors/es 

Març-
Juny 
2020 

General 

Atenció! Cada resultat ha de tenir els seu 
indicadors 

Les activitats s’han de correspondre a un 
resultat 



  Omplir el document punt per punt 
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  Omplir el document punt per punt 
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Acció comunicativa: com i amb què volem comunicar? Els llocs on podem trobar més 
fàcilment els nostres públics ens determinaran en bona mesura els canals que farem 
servir i, per tant, els elements promocionals que haurem de generar. 
 
Missatge: ha de ser una eina al servei dels objectius. Ens ha de permetre arribar als 
públics als quals ens dirigim, aconseguir el nivell de participació que busquem, 
relacionar-nos amb els agents externs que considerem estratègics, difondre les 
activitats, etc. 
 
Públic objectiu: a qui ens dirigim? Cal definir de la manera més acurada possible quins 
són els públics als quals hem d’aconseguir arribar. També hem d’incloure els públics 
indirectes que volem que coneguin la nostra acció i aquells agents amb els quals ens 
pot interessar relacionar-nos per tal d’arribar als nostres públics o, simplement, perquè 
ens interessa que n’estiguin al cas. 
 
Productes: tríptics, cartells, vídeos, pàgines web, xarxes socials, etc. 
 



  Omplir el document punt per punt 

  Document bàsic 2: Projecte 
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Com es relaciona el projecte amb els criteris 
específics 
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Què hem de tenir en compte per fer el pressupost? 
 
• Recursos materials 

• Fungibles: es consumeixen en un termini no superior a un any (papereria, 
materials per a les activitats, aliments...) 

• No fungibles o infrastructurals: instal·lacions, equipaments, equips tècnics, 
que duren més d’un any i són inventariables. 

• Recursos humans 
• Personal remunerat: que treballa per a l’entitat o que es contracte 

específicament per al projecte 
• Personal voluntari 

Atenció! Ha de coincidir amb 
el pressupost 
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Pressupost realista i equilibrat 
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Atenció! Cal fer el pressupost 
pel global del projecte 

(l’Ajuntament finança com a 
molt un 50%) 

I caldrà justificar el total 

Atenció! La diferència entre 
despeses i ingressos ha de ser 

0 €. 

Atenció! 
L’import de la 
Despesa ha de 
coincidir amb 
l’import total 
del projecte, 

indicat al 
Document Bàsic 

1. 
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Cal tenir en compte que l’Ajuntament ens 
donarà menys diners del que demanem. Què 

retallarem del projecte? Preparar la 
reformulació 



Gràcies! 
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