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Podran ser sol·licitants i beneficiàries de les subvencions les ONG, 
fundacions, grups de recerca vinculats a les universitats i 
altres entitats privades que siguin persones jurídiques 
sense afany de lucre que treballin en el camp de la 
cooperació internacional. 
 
 
IMPORTANT: per a la presentació de la sol·licitud de subvenció en el 
Portal de Tràmits de l’Ajuntament, és imprescindible que l’entitat disposi 
de l’identificació i signatura electrònica de persona jurídica. Una 
sol·licitud presentada amb la identificació d’una persona física serà 
directament exclosa del procediment de la convocatòria.  

 

1. Entitats sol·licitants i beneficiàries 
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 Tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, i 

gaudeixin d’una significativa presència a la ciutat. En cas de tenir 
delegació a Barcelona, han d’acreditar haver realitzat activitats a la 
ciutat des de l’any 2012. Sense aquesta acreditació,  que caldrà 
fer-la constar en l’apartat corresponent del formulari de 
sol•licitud) la sol·licitud quedarà exclosa. 

 El compliment de tots els requisits establerts a les Bases reguladoras i a la 
convocatòria. L’incompliment  d’aquestes deixarà exclosa la sol·licitud del 
procediment de la convocatòria.   

 Les entitats que resultin beneficiàries hauran de complir amb les 
obligacions indicades a la base setzena de les Bases reguladores.  

2. Requisits i requeriments (sol·licitant i beneficiari de la 
subvenció). 
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 Els socis hauran de participar en la definició i execució del projecte de manera 

conjunta. En conseqüència, tots els socis tindran la condició de beneficiaris. L’agrupació, però, 
haurà de designar una organització principal que actuarà com a representant únic davant 
l’Ajuntament. 
 

 Els compromisos d’execució assumits per cadascun dels socis, així com l’import de la 
subvenció a aplicar per a cadascun dels socis, s’hauran de fer constar 
expressament en document model que a tals efectes s’inclourà a la documentació disponible a 
cada convocatòria. 

 
 L’organització o l’òrgan designat com a representant de l’agrupació serà plenament 

responsable del projecte davant l’Ajuntament respecte al compliment de les obligacions 
establertes en les Bases, sense perjudici de la responsabilitat dels altres socis de l’agrupació, tot 
sent-li d’aplicació els requisits previstos al punt 1 de la Base quarta. La resta de socis hauran 
d’acreditar únicament el compliment dels requisits establerts als punts 1.1, 1.4, 1.5 i 1.6 del punt 1 
de la Base quarta. 

 
 Si el projecte presentat rep finançament d’altres administracions públiques o està 

previst sol·licitar-lo o pendent de resolució, l’agrupació d’entitats haurà de ser 
sempre la mateixa, a totes les convocatòries, i disposar de la mateixa estructura i de la 
mateixa organització principal que actua com a representant. 

3. Entitats que es presenten en agrupació 
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4. Motius d’exclusió de la sol·licitud( el projecte no 
arriba a valoració tècnica) 

 Presentació de la sol·licitud fora del termini de presentació i per qualsevol altra canal 
que no sigui el Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Presentació de la sol·licitud en formularis no específics. 

 Documentació relativa al projecte sense el  model d’instància establert per aquesta 
convocatòria. 

 Sol·licitar una quantitat superior a la permesa per any i modalitat. 

 En cas de projectes pluriennals superar el % indicat del cost de la intervenció. 

 No tenir en compte en la presentació de les sol·licituds les incompatibilitats previstes 
a cada programa  i modalitat. 

 Que la durada del projecte presentat no s’ajusti a la prevista per a cada modalitat. 

 Que l’àmbit geogràfic del projecte no estigui definit a la modalitat presentada 

 Qualsevol altra incompliment descrit a les Bases i a la Convocatòria. 
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5. Motius de la denegació de la subvenció ( posterior a 
la valoració tècnica del projecte) 
 
 Per no assolir la puntuació mínima exigida en la valoració del projecte 

 Per haver-se esgotat el pressupost inicialment aprovat 

 Per no aportar la documentació requerida, en el termini establert, després 
de la publicació al Butlletí Oficial de la província de l’atorgament 
provisional 

 Per no haver justificat les subvencions anteriorment rebudes per 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels seus Ens municipals, sempre i quan el 
termini per fer-ho hagi finalitzat. 
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6. Beneficiari: documentació a presentar (després de 
la resolució provisional) Només si li és requerida 
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 Estatuts de la persona jurídica 
 Inscripció de la persona jurídica al registre corresponent 
 Certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària (AEAT) 
 Certificat d’estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS) 

 Certificat d’estar al corrent amb l’IMH  
 Justificació de subvencions anteriorment rebudes per l’Ajuntament, i que  

havent finalitzat el termini per fer-ho no han estat justificades. 
 Acreditació de tenir seu social o delegació a Barcelona. 
 Reformulació del projecte en cas de no rebre l’import de la subvenció 

sol·licitada. 
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6. Beneficiari: documentació a presentar (després 
de la resolució provisional).  

 En compliment de la llei 19/2014 de 
transparència, accés a la informació pública i 
bon govern aprovada pe Parlament de 
Catalunya el 29 de desembre del 2014, les 
entitats beneficiaries de subvencions per un 
import superior a 10.000€ estan obligades a 
informar a l’Ajuntament de Barcelona les 
retribucions de llurs òrgans de direcció o 
administració a l’efecte de fer-les públiques.  

 En l’atorgament provisional es demanarà un 
document on es declari aquesta informació. 

 Es disposarà de 10 dies per el seu 
lliurament. 

 La no aportació podrà suposar la 
denegació de la subvenció proposada 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
 
El/la Sr/a ..............................., amb DNI núm. ................................., en nom propi o, si 
escau, en nom propi i de la persona física o jurídica que representa, als efectes  que la 
entitat ................................................... pugui rebre subvencions de l’Ajuntament de 
Barcelona per un import superior a 10.000€ declara sota la seva responsabilitat que 
l’any ...... les retribucions dels òrgans directius de l’entitat han estat les que es detallen 
a continuació  
 

 

 
  GNOMS CÀRREC IMPORT 

RETRIBUCIÓ 
CONCEPTE 

    

 

    

 

    

 

 

MODEL (disponible a la web ) 

 Declaració de les retribucions salarials dels membres de l’òrgan de 
direcció, en cas que la subvenció rebuda sigui superior als 10.000 euros. 
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 S’informarà l’atorgament o denegació de la subvenció a través d’una única 
publicació al BOP. Heu de consultar la publicació directament al  Butlletí Oficial 
de la Província (BOP) o  a través de la web municipal www.bcn.cat (Ajuntament > 
Informació administrativa > Subvencions).  

 En la mateixa publicació s’informarà de la documentació acreditativa de la condició 
de beneficiari que cal aportar i/o esmenar en els 10 dies hàbils establerts.  
Finalitzat aquest termini i no havent presentat la documentació 
requerida la subvenció es denegara.   

 En la mateixa publicació,  l’Ajuntament indicarà els casos en què s’ha de reformular 
el projecte, en els casos en què l’import atorgat sigui inferior al sol·licitat. Les 
reformulacions s’hauran de presentar en els 10 dies hàbils establerts. 

 Tanmateix, és en aquest període que, si s’escau, podreu formular al·legacions a 
aquest atorgament. 

ALERTA! LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA I LES 
AL·LEGACIONS S’HA DE FER PER EL PORTAL DE TRÀMITS DE L’ AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, I EN EL TERMINI ESTABLERT. 

7. Procés de resolució: atorgament provisional 
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7. Procés de resolució: atorgament definitiu 

 

 

 Un cop acomplerts els requisits, es publicarà pel mateix procediment que 
l’atorgament provisional la llista de subvencions atorgades definitivament. 

 Per consultar-la disposareu dels mateixos canals assenyalats a la fase anterior.  

 Les entitats tindran un mes des de l’endemà de la publicació de l’atorgament definitiu 
per comunicar la data d’inici del projecte subvencionat. 

Atorgament 
provisional 
(BOP) 

10 dies hàbils: 
Aportar i/o esmenar 
documentació i 
reformulacions, si s’escau. 
Al·legacions a l’atorgament 
provisional 

Atorgament definitiu 
(BOP) 
Un mes per comunicar la 
data d’inici del projecte. 
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8. Justificació de la subvenció atorgada 
 

 Els i les beneficiàries de la subvenció hauran d’aportar la justificació de la 
totalitat del projecte mitjançant un compte justificatiu, signat pel 
representant legal de l’entitat en un termini no superior als tres 
mesos des de la finalització de l’activitat. 

 Caldrà justificar el total de la despesa realitzada  i no només l’import 
subvencionat per l’Ajuntament. 

 El compte justificatiu final inclourà en tots els casos una memòria 
descriptiva i una memòria econòmica d’ingressos i despeses, 
ambdós documents segons models normalitzats. 

• Per a subvencions d’import inferior a 60.000 euros, s’aplicarà la 
modalitat de justificació simplificada, requerint la relació de totes 
les factures i documents de valor probatori similar que composen el 
pressupost total del projecte. 

• Per a subvencions d’import igual o superior a 60.000 euros, cal també 
informe d’un auditor de comptes. 
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8. Justificació de la subvenció atorgada 

 La Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional demanarà via 
requeriment, com a mínim, les factures originals de la totalitat de 
l'import subvencionat, siguin o no aquestes factures les imputades a la 
subvenció municipal per part de l' entitat 

  
 Les entitats beneficiàries hauran de conservar les factures i els altres 

documents de valor probatori equivalent, a efectes de les oportunes 
comprovacions, durant un període de quatre anys a comptar des de la data 
de finalització del termini de justificació final del projecte, 
d’acord amb el que estableix el primer apartat de la Base 
divuitena de les Bases reguladores d’aquesta convocatòria, on s’ 
estableix que l’ Ajuntament podrà fer comprovacions en qualsevol 
moment. 
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Trobareu tota la informació relativa a la convocatòria de Cooperació 
Internacional 2016 a la web de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

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