Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum

NOTA INFORMATIVA

CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS 2019
CONSUM RESPONSABLE i PROGRAMES DE TEMPS I ECONOMIA DE LES CURES
Des del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, us comuniquem
que en la CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS 2019 que l’Ajuntament de
Barcelona publica per a tots els àmbits d’actuacions municipal, s’inclouen la convocatòria de
subvencions de Consum Responsable i de Programes de Temps i Economia de les Cures
(*)
El termini per la presentació de sol·licituds serà, del 27 de desembre de 2018 al 24 de gener
de 2019.

Per informar d’aquesta convocatòria pel 2019, organitzem una sessió informativa
Lloc: InnoBA Centre per a la Innovació Socioeconòmica de Barcelona - Can Jaumandreu
Carrer del Perú, 52, 08018 Barcelona
Data: 9 de gener de 2019
Horari: De 17:00 a 19:00h
Al web de l’Ajuntament de Barcelona (Govern Obert > Transparència > Subvencions
o http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions en l’apartat Convocatòria general de
subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2019, podeu
trobar la informació i documentació d’aquesta convocatòria 2019, excepte la instància, formulari
de projecte i annexos, que estaran disponibles a partir del dia 27 de desembre, coincidint amb
l’inici del termini de presentació de sol·licitud.
En aquesta sessió del dia 9 de gener, també atendrem les consultes o dubtes referents a les
justificacions de les subvencions del 2018, que el termini màxim per presentar-les és fins el 28
de febrer de 2019.
Si és del vostre interès, us agrairem confirmar la vostra assistència a les següents adreces:
comissionat.economiasocial@bcn.cat

En l’àmbit de “Consum Responsable” (lletra T), els programes pels que podeu sol·licitar
subvenció són :
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T.a.11) Projectes que executin, estenguin i/o facilitin pràctiques alternatives de consum
responsable, d’interès públic o social i comunitaris, innovadors, que promoguin el canvi
d’escala i/o amb alta capacitat d’impacte.



T.b.11) Projectes de dinamització de la base social i del foment del consum responsable
per part de les associacions per la defensa de les persones consumidores.

L’import destinat per aquesta línia de subvencions és de 200.000.-€
Les quanties màximes a atorgar no excediran el 50% de l’import total del projecte amb topall
màxim de 12.000 €.
Els sol·licitants dels programes de l’àmbit temàtic T.a) han de ser persones jurídiques sense
afany de lucre (associacions, fundacions) i qualsevol tipus de societats cooperatives, que en el
seu objecte social (recollit en els estatuts) incloguin la difusió dels criteris de consum
responsable o sobirania alimentària.
Els sol·licitants dels programes T.b) han de ser necessàriament organitzacions de persones
consumidores actives que estiguin inscrites a la secció general del Registre d’organitzacions de
persones consumidores de Catalunya, incloent en el seu objecte i activitat principal la gestió de
reclamacions i realització de mediacions en controvèrsies relatives a relacions de consum, i
realitzant atenció a les persones de manera presencial (a més a més d’altres canals).
IMPORTANT: Les entitats només podran presentar 1 projecte en tot l’àmbit de “Consum
Responsable”.

En l’àmbit de “Temps i Economia de les Cures” (lletra Q), els programes pels què podeu
sol·licitar subvenció són:



Q.a.11) Fomentar, facilitar i promoure accions per a la conciliació del temps de cura,
familiar, laboral, personal i social.



Q.b.11) Promoure l’economia de les cures.

L’import destinat per aquesta línia de subvencions és de 125.000.-€
Les quanties màximes a atorgar no excediran el 50% de l’import total del projecte amb topall
màxim de 10.000 €.
IMPORTANT: a l’import sol•licitat no s’inclourà l’IVA deduïble (per aquelles entitats susceptibles
de recuperar o compensar l’IVA).

RECOMANACIONS
Per tal de facilitar el procediment, us recomanem:
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1. Omplir tots els camps dels documents de forma acurada, completa i detallada per tal
que no manqui la informació necessària, tant per poder valorar el projecte
moment de revisar la documentació administrativa.

com en el

Es realment important que els plans d’execució i avaluació del projecte estiguin ben
explicats i el balanç econòmic del projecte sigui zero (ingressos = despeses).

Fer un pressupost el més real possible, ja que quan s’ha de justificar la subvenció és per
l’import total del projecte, no solament de la part subvencionada.

NOTA: volem remarcar aquest punt perquè aprovar un
informació suficient per valorar-lo tècnicament.

projecte és difícil si no tenim

2. Signar tots dos documents: Instància per les dues cares (document bàsic 1) i Descripció
del projecte (document bàsic 2), tots amb el segell de l’entitat, en cas que se’n disposi.

3.

És molt important incloure el telèfon mòbil i l’adreça de correu electrònic al
formulari de sol·licitud (document bàsic 1)

4.

Revisar els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda i
Seguretat Social per tal de tenir les dades actualitzades i evitar incidències que requereixin
gestions imprevistes i amb urgència. Tenen una vigència de sis mesos, per tant si s’apropa el
venciment torneu a demanar-ne un que estigui vigent per a l’atorgament provisional.

(*)Com ja es bé fent des de l’any 2017, la convocatòria de subvencions d’Economia Cooperativa Social i
Solidària es farà en una convocatòria específica durant el primer trimestre del 2019.
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