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REFORMULACIONS i MODIFICACIONS DE PROJECTE 

CONVOCATÒRIA GENERAL SUBVENCIONS 2022 

 
 
 

NORMATIVA APLICABLE: 

 Llei 38/2003, General de Subvencions: 
Artículo 27. Reformulación de las solicitudes. 
1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de 
la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá 
instar del beneficiario, si así se ha previsto en las bases reguladoras, la reformulación de su solicitud para ajustar los 
compromisos y condiciones a la subvención otorgable. 
3. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la 

subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones. 

 RD 887/2006, Reglament llei general de subvencions: 
Artículo 61. Determinación de la actividad a realizar por el beneficiario. 
Cuando la subvención tenga por objeto impulsar determinada actividad del beneficiario, se entenderá comprometido a 
realizar dicha actividad en los términos planteados en su solicitud, con las modificaciones que, en su caso, se hayan 
aceptado por la Administración a lo largo del procedimiento de concesión o durante el periodo de ejecución, siempre 
que dichas modificaciones no alteren la finalidad perseguida con su concesión. 
1. Si la Administración propone al solicitante la reformulación de su solicitud prevista en el artículo 27 de la Ley, y 

éste no contesta en el plazo que aquella le haya otorgado, se mantendrá el contenido de la solicitud inicial. 
 

 Normativa municipal de subvencions: 

Article 8.10. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d’activitats a desenvolupar pel sol·licitant i l’import 
de la subvenció proposada inicialment sigui inferior al que figura en la sol·licitud presentada, es podrà instar el 
beneficiari, si així ho preveuen les Bases particulars i particulars, la reformulació de la seva sol·licitud per tal d’ajustar 
els compromisos i condicions a la subvenció atorgable. En qualsevol cas, la reformulació de les sol·licituds hauran de 
respectar l’objecte, condicions y finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les 
sol·licituds o peticions. 

 Bases reguladores Convocatòria General:  

14.6 La reformulació de les sol·licituds. 

La possibilitat de reformulació s'ha de preveure en la convocatòria, 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, i no pot 
comportar una modificació substancial del projecte que pugui afectar la valoració efectuada d'aquest. 
En cas que l'import atorgat a les sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment sigui inferior a l'import 
sol·licitat a la instància de sol·licitud, i sempre que això afecti l'execució del projecte, cal presentar la 
reformulació del projecte d'acord amb la disminució d'aquest import. De no presentar-se aquesta 
reformulació, es tindrà en compte l'import informat a la instància de sol·licitud a l'hora de valorar la 
justificació del projecte. 

 

 Convocatòria general subvencions 2022: 

Punt 7.3.: 

En el mateix termini (10 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional) s’obre un 
tràmit per presentar reformulacions, per aquelles sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment en què 
l’import atorgat és inferior a l’import sol·licitat a la instància de sol·licitud, i sempre que això afecti a l’execució del 
projecte. El fet que les persones sol·licitants no presentin la reformulació al seu projecte en aquest termini, suposa 
que l’executaran d’acord amb el projecte presentat en la sol·licitud i es considerarà que aquest és l’import a l’hora de 
valorar la justificació del projecte. Aquest supòsit restarà condicionat, si escau, a les possibles modificacions del 
projecte que pugui presentar la persona sol·licitant durant l’execució del mateix, i que hauran de ser aprovades o 
denegades per l’òrgan competent.  
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QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE (REFORMULACIÓ): 
 

1) Quan s’ha de presentar la reformulació? 
En els deu dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional al BOPB. 
 

2) En quins casos s’ha de presentar la reformulació? 
En aquells casos en que s’hagi atorgat un import inferior al sol·licitat, sempre i quan aquest fet 
afecti a l’execució del projecte per ajustar els compromisos i condicions de la subvenció atorgable. 
Sinó es presenta reformulació s’entén que es realitzarà el projecte d’acord amb el projecte 
presentat en la sol·licitud. 
 

3) Quins requisits ha de complir el projecte reformulat? 
 El projecte reformulat ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així 

com els criteris de valoració establerts en relació del projecte. 
 El projecte reformulat no pot comportar una modificació substancial del projecte que pugui 

afectar la valoració efectuada d’aquest. 
 La reformulació es fa per “ajustar els compromisos i condicions de la subvenció atorgable”. El 

que canvia és el finançament municipal, per tant, s’hauran d’ajustar de nou ingressos i 
despeses. S’entén que el finançament aportat per l’entitat no es pot canviar amb la 
reformulació. 

 

4) Què passa si resultat de la reformulació el percentatge subvencionat supera 
el 50% del total del projecte? 

 
Punt 8.1. Convocatòria 2022: 
 “Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del projecte, 
especificada al document bàsic 2 de descripció del projecte, d’acord a l’art. 2.5. de la Normativa general reguladora 
de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per Acord del Plenari del Consell Municipal de data 

17.12.2010.” 
 
És possible que resultat de la reformulació el percentatge de finançament de l’Ajuntament canviï i pugui 
arribar a superar el 50%. En aquest cas, la superació d’aquest percentatge s’ha de motivar a 
l’informe de reformulació.  
 

5) S’aplica la nova clàusula de la Convocatòria respecte a la obligatorietat de 
realitzar el 50% del projecte en el projecte reformulat? 

“Per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 
50% del total del projecte subvencionat, amb la corresponent reducció de la quantia de la subvenció atorgada. 
L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada.” 

 
En el cas que s’hagi atorgat un import inferior al sol·licitat i la reformulació sigui acceptada, 
aquesta reformulació serà el “projecte subvencionat” a que es refereix aquesta clàusula, per tant, 
serà sobre els nous imports reformulats que s’aplicarà. 
 

6) Com es presenta la reformulació? 
Al web municipal: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions#subvencio-
gener-projectes-districtes-ciutat-2022  
es penjarà un Document de reformulació, on es podrà incloure una petita explicació dels canvis 
a efectuar en el projecte i un nou pla de viabilitat. Aquest document es pot completar presentant 
de nou el Document 2-descripció del projecte amb els canvis que s’hauran de fer respecte l’inicial. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions#subvencio-gener-projectes-districtes-ciutat-2022
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions#subvencio-gener-projectes-districtes-ciutat-2022


 
Oficina Central de Subvencions 

 

3 
 

 

 
NORMATIVA APLICABLE: 

 
 
NORMATIVA APLICABLE: 

 RD 887/2006, Reglament llei general de subvencions: 
 

Artículo 61. Determinación de la actividad a realizar por el beneficiario. 
Cuando la subvención tenga por objeto impulsar determinada actividad del beneficiario, se entenderá comprometido a 
realizar dicha actividad en los términos planteados en su solicitud, con las modificaciones que, en su caso, se 
hayan aceptado por la Administración a lo largo del procedimiento de concesión o durante el periodo de 
ejecución, siempre que dichas modificaciones no alteren la finalidad perseguida con su concesión. 
 
Artículo 32. Aportación de financiación propia en las actividades subvencionadas. 
1. Salvo que las bases reguladoras establezcan otra cosa, el presupuesto de la actividad presentado por el 
solicitante, o sus modificaciones posteriores, servirán de referencia para la determinación final del importe de 
la subvención, calculándose éste como un porcentaje del coste final de la actividad. En este caso, el eventual 
exceso de financiación pública se calculará tomando como referencia la proporción que debe alcanzar dicha 
aportación respecto del coste total, de conformidad con la normativa reguladora de la subvención y las 
condiciones de la convocatoria. 
 

 Convocatòria general subvencions 2022: 
 
Punt 14: 
Per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 
50% del total del projecte subvencionat, amb la corresponent reducció de la quantia de la subvenció atorgada. 
L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada. 

 

 
QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE (MODIFICACIÓ): 
 
 

1) Quan es pot presentar la modificació? 
Al llarg del procediment de concessió o durant el període d’execució (s’hagi presentat o no 
reformulació prèvia). 
 
 

2) En quins casos es pot presentar la modificació? 
En aquells casos en que la persona beneficiària posi de manifest que s’han produït alteracions a 
les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, sempre i quan es mantingui 
l’objecte i finalitat de la mateixa. 
  
 

3) Com es presenta la modificació? 
Al web municipal: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions#subvencio-
gener-projectes-districtes-ciutat-2022 es penjarà un Document de modificació, on es podrà 
incloure una petita explicació de les modificacions al projecte i un nou pla de viabilitat. Aquest 
document es pot completar presentant de nou el Document 2-descripció del projecte amb els 
canvis efectuats respecte l’inicial. 
 

MODIFICACIONS DE PROJECTE 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions#subvencio-gener-projectes-districtes-ciutat-2022
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions#subvencio-gener-projectes-districtes-ciutat-2022
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4) Quins requisits ha de complir el projecte modificat? 
 El projecte modificat ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així 

com els criteris de valoració establerts en relació del projecte. 
 El projecte modificat no pot comportar una modificació substancial del projecte que pugui 

afectar la valoració efectuada d’aquest. 
 
 

5) S’aplica la nova clàusula de la Convocatòria respecte a la obligatorietat de 
realitzar el 50% del projecte en el projecte modificat? 

S’ha de realitzar un mínim d’un 50% del projecte subvencionat, si es realitza menys de la meitat 
del projecte subvencionat comportarà la revocació de la subvenció. A tota reducció inferior 
al 50% s’haurà d’aplicar una reducció proporcional de la subvenció: 
“Per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 
50% del total del projecte subvencionat, amb la corresponent reducció de la quantia de la subvenció 
atorgada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció 
atorgada.” 

 
*A tenir en compte, que a la Convocatòria 2022 l’única desviació que es permet respecte el 
projecte inicial sense que comporti reducció de la subvenció és un 10% (punt 14): 

“S’estableix un màxim d’un 10% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat 
i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la 
subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es 
garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.” 

 
 

 
 
 
 
· Reformulació: S’ha de presentar a instància de l’Ajuntament de Barcelona (s’atorguen 10 

dies hàbils per presentar-la a la resolució provisional) en aquells casos en que s’hagi atorgat 
un import inferior al sol·licitat per ajustar els compromisos i condicions de la subvenció 
atorgable. El projecte reformulat aprovat serà el nou “projecte subvencionat” a efectes de 
l’obligatorietat de realitzar un mínim d’un 50% del projecte subvencionat. 
 

· Modificació: Es pot presentar durant tota l’execució del projecte (s’hagi presentat 
reformulació prèvia o no) i s’aplicarà la reducció proporcional de la subvenció atorgada 
respecte al percentatge subvencionat. S’ha de realitzar un mínim d’un 50% del projecte 
subvencionat, si es realitza menys comportarà la revocació de la subvenció. Tota reducció 
inferior al 50% suposarà una reducció proporcional de la subvenció. A tenir en compte, que a 
la Convocatòria 2022 l’única desviació que es permet respecte el projecte inicial sense que 
comporti reducció de la subvenció és un 10% (punt 14): 

“S’estableix un màxim d’un 10% de desviació pressupostària entre el cost inicialment 
pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció 
de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge 
de desviació si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.” 
 
 
 
 

Quina diferència hi ha entre la modificació i la reformulació del projecte? 
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 RD 887/2006, Reglament llei general de subvencions: 
 

Artículo 86. Efectos de las alteraciones de las condiciones de la subvención en la comprobación de la subvención. 
1. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido 
alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la 
naturaleza u objetivos de la subvención, que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución conforme a 
lo establecido en el apartado 3.l) del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, habiéndose omitido el trámite de 
autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención podrá aceptar la 
justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros. 
2. La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación no exime al 
beneficiario de las sanciones que puedan corresponder con arreglo a la Ley General de Subvenciones. 
 
 
En el moment de la justificació es pot posar de manifest una desviació respecte al projecte 
subvencionat, sense que s’hagi presentat i aprovat una modificació prèvia.  
 
· Aquesta desviació suposarà la reducció proporcional de la subvenció atorgada respecte 

al percentatge subvencionat inicial. A l’igual que amb la modificació, s’ha de realitzar un 
mínim d’un 50% del projecte inicial, si es realitza menys comportarà la revocació de la 
subvenció.  
 

· El fet de no haver presentat una modificació prèvia en el moment en que s’hagi posat de 
manifest la modificació de les condicions durant l’execució del projecte podria arribar a 
comportar sancions (art.86.2 Reglament de subvencions). 

 
 
 

A tenir en compte, que a la Convocatòria 2022:  
 
L’única desviació que es permet respecte el projecte subvencionat sense que comporti 
reducció de la subvenció és un 10% (punt 14): 

“S’estableix un màxim d’un 10% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat * i el cost 
final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció 
atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han 
acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.” 

 
*s’entén per “cost inicialment pressupostat” el projecte inicialment presentat o bé la reformulació aprovada, 
en el cas que s’hagi atorgat un import inferior al sol·licitat i la persona beneficiària hagi presentat 
reformulació i aquesta hagi estat aprovada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIONS I DESVIACIONS A LA JUSTIFICACIÓ 
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Despesa total inicial:   1.000€ 
Import sol·licitat:   500€ 
Import atorgat:   200€ 
Percentatge subvencionat: 20,00% 
 
 
SUPÒSIT 1 = Presenten reformulació: 
 
En aquest cas, se’ls insta a presentar reformulació en els 10 dies posteriors a la publicació de la resolució. 
Presenten la següent reformulació: 
 
Despesa total reformulada aprovada: 700€ (poden reduir els 300€ de diferència amb el sol·licitat) 
Import atorgat:     200€ 
Percentatge subvencionat:   28,57% 
 
En aquest cas s’accepta aquest canvi de percentatge subvencionat, ja que li hem atorgat menys del que 
sol·licitaven. 
 
 
SUPÒSIT 2 = No presenten reformulació ni posterior modificació de projecte 
 
La despesa inicial s’ha de complir, els ingressos no aportats per l’Ajuntament s’han d’obtenir d’una altra 
font, que s’haurà de reflectir en el moment de la justificació. 
 
 
SUPÒSIT 3 = Presenten modificació prèvia a la justificació o bé a la justificació manifesten aquesta 
modificació i:  
 

· No havien presentat reformulació 

· Realitzen +50% del projecte inicial 

 
Despesa total inicial:   1.000€ 
Despesa total modificada:  600€ 
Import atorgat:     200€ 
20% subvencionat inicial s/600€ 120€ 
A retornar:     80€ (200€-120€)  
 
 
SUPÒSIT 4 = Presenten modificació prèvia a la justificació o bé a la justificació manifesten aquesta 
modificació i:  
 

· No havien presentat reformulació 

· Realitzen -50% del projecte inicial 

 
Despesa total inicial:   1.000€ 
Despesa total modificada:  400€ 
Import atorgat:     200€ 

A retornar: TOT perquè no realitzen el mínim del 50% del projecte 

reformulat 
 
 
 

EXEMPLES PRÀCTICS 
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SUPÒSIT 5 = Presenten reformulació i més endavant presenten modificació del projecte 
 
Després de la provisional presenten la reformulació ja que se’ls va atorgar menys del sol·licitat. Més 
endavant per canvis en les circumstàncies de l’execució del projecte han de presentar una modificació del 
mateix: 
 

 SUPÒSIT 5.1: Realitzen  +50% del projecte reformulat: 
 
Despesa total inicial:    1.000€ 
Import sol·licitat:     500€ 
Import atorgat:     200€ 
Percentatge subvencionat inicial:  20% 
Despesa total reformulada aprovada: 700€ 
Percentatge subvencionat final:  28,57% 
Despesa total modificada posteriorment: 350€ (es segueix complint amb el mínim d’execució del 50% 

del projecte subvencionat)  
28,57% subvencionat s/350€:   100€ 
A retornar:     100€ 
 
 

 SUPÒSIT 5.2: Realitzen -50% del projecte reformulat: 

 
 
Despesa total inicial:    1.000€ 
Import sol·licitat:     500€ 
Import atorgat:     200€ 
Percentatge subvencionat inicial:  20% 
Despesa total reformulada aprovada: 700€ 
Percentatge subvencionat final:  28,57% 
Despesa total modificada posteriorment: 300€ (només fan un 42,86% del projecte subvencionat)  

A retornar: TOT perquè no realitzen el mínim del 50% del projecte 

reformulat aprovat 
 


