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01 
Documentació que regeix 

la convocatòria  



Documentació que regeix la convocatòria 2020 

Pla Director de cooperació per a la Justícia Global de Barcelona 

2018-2021. 

 

Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a 

l’àmbit de la Justícia Global i la Cooperació Internacional, aprovades el 

29 de novembre de 2018 (BOPB 24/1/2019). 

 

Convocatòria 2020 de concurs públic per a la concessió de 

subvencions en el marc del  “Programa de Cooperació  per a la 

Justícia Global”, “Programa de Cooperació per a la Justícia Global a 

Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a la Justícia Global” 

(previsió BOPB 29/1/2020). 

 

Formularis, annexos i instruccions 



02 
Qüestions a destacar 



Qüestions a destacar 

• Per cinquè any consecutiu, presentació telemàtica com a canal 

únic 

 

• Nombre màxim de projectes que pot presentar una entitat: 4 en 

total 

 

• Es reconverteix la modalitat C4 del Programa d’Educació, ara 

adreçada a: justícia ambiental en el context d’emergència 

climàtica global.  

 

• Es mantenen la resta de modalitats de l’any passat, amb alguna 

petita modificació pel que fa a l’àmbit geogràfic o zona geogràfica 

prioritzada, d’acord amb el Pla Director vigent. 

 



03 
Modalitats de la 

convocatòria 



Objecte de la convocatòria 

 Regulació de la concessió de subvencions al: 

 

• A. Programa de Cooperació per a la Justícia Global 

 

• B. Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats  

 Específiques 

 

• C. Programa d’Educació per a la Justícia Global 

 

tots ells realitzats a iniciativa d’entitats no lucratives en el marc del    

Pla director esmentat anteriorment 

 



Incompatibilitats genèriques de cada programa 

• No es pot presentar el mateix projecte a diferents modalitats  ni programes  

  

• No es poden presentar dos projectes diferents a la mateixa modalitat 

  

• No es pot presentar el mateix projecte  en format anual i pluriennal 

 

 No existeixen incompatibilitats entre els Programes de Cooperació per a la 

Justícia Global, Ciutats Específiques  i Educació per a la Justícia Global 
 

            Respecte a altres convocatòries de l’Ajuntament de Barcelona: 

mateix projecte, mateix període (Base 6.3) 



A. Programa de Cooperació 
per a la Justícia Global  



A. Programa de Cooperació per a la Justícia Global 

 
Modalitat A.1   Projectes de Cooperació per a la Justícia Global 

    

Modalitat A.2   Projectes de Cooperació d’assistència i protecció 

   en frontera i de promoció del dret a migrar 

 

Modalitat A.3   Projectes de Cooperació que promoguin la justícia 

   de gènere 

 

Modalitat A.4  Projectes de Cooperació per a la Justícia Global 

   que promoguin l’acompanyament internacional i la 

   protecció de defensors/es de drets humans  

 

Modalitat A.5   Intervencions en crisis de llarga durada 



A. Programa de Cooperació per a la Justícia Global 

En totes les modalitats d’aquest programa, es consideraran especialment 
aquelles intervencions que: 
  
S'executin en entorns urbans i ciutats, caracteritzats per una elevada quantitat i 
densitat de població (mínim 20.000 habitants) i un ús extensiu i intensiu del sòl, 
i on la població dedicada a l’agricultura no superi el 25%.  
  
En les modalitats A1, A2 i  A3,  es consideraran especialment aquelles 
intervencions que: 
  
 S’adrecin als pobles sense estat i a les diàspores en situació de vulneració dels 
seus drets i de persecució per motius polítics. 
  
Reforcin la governança local i que executin competències pròpies 
municipals/locals. 

  



Modalitat A1. Projectes de Cooperació per a la Justícia 
Global 

 

Incompatibilitats específiques de la modalitat: 

  

No s'hi poden  presentar les entitats que tinguin  un projecte d' 

aquesta modalitat ( A.1) amb càrrec al pressupost  2020 (projecte 

pluriennal de la convocatòria anterior) 

  

 Durada: Anual / Pluriennal 



Modalitat A1. Projectes de Cooperació per a la Justícia 
Global 

Àmbit geogràfic: 

 Prioritat : Ciutats de països on la Direcció de Justícia Global i 

Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona identifica les 

seves ciutats prioritàries. Poden ser intervencions en aquestes 

ciutats prioritàries o en d’altres d’aquests països: 

• Jordània 

• Líban 

• Marroc 

• Tunísia  

• Moçambic  

• Senegal 

• Colòmbia (ciutats + municipis inclosos en ETCR) 

• Cuba 

• Poblacions Palestines de Cisjordània i franja de Gaza 

 



Modalitat A1. Projectes de Cooperació per a la Justícia 
Global 

Els recursos destinats a aquesta modalitat es distribuiran de la forma 

següent segons les prioritats geogràfiques: 

  

Mediterrània i Orient Mitjà: 35 % (**) 

Àfrica subsahariana: 30% (**) 

Amèrica Llatina i el Carib: 30% (**) 

Altres: 5% (**) 

 

(**) Aquests percentatges es poden veure afectats depenent del nombre 

de projectes presentats en cada àmbit geogràfic amb puntuació mínima 

exigida per a rebre finançament, les puntuacions obtingudes i la durada 

anual o pluriennal dels projectes. 

 

Prioritat temàtica específica: es tindran especialment en compte els 

projectes que promoguin específicament la justícia ambiental. 

 



Modalitat A.2: Projectes de Cooperació que promoguin 
l’assistència i protecció en frontera i el dret a migrar 

Incompatibilitats específiques de la modalitat: 

No n'hi ha 

  

Àmbit geogràfic: 

 

• Qualsevol país receptor d’AOD 

• Crisis migratòries reconegudes com a emergència per ECHO 

 

Durada: Anual 

 

En el marc de les crisis migratòries s’exclouen les accions en territori de 

l’Estat Espanyol 

 



Modalitat A.2: Projectes de Cooperació que promoguin 
l’assistència i protecció en frontera i el dret a migrar 

La finalitat d’aquests projectes és promoure els serveis següents: 

• Suport legal i orientació jurídica 

• Atenció psicosocial 

• Atenció i orientació sociolaboral 

• Assistència sanitària 

• Suport en l’escolarització de menors 

• Suport tecnològic (accés a internet, comunicació, telefonia mòbil, etc) 

• Suport vital (necessitats alimentàries i d’aixopluc) 

• Atenció integral en salut sexual i reproductiva 

• Prevenció, mitigació i resposta a la violència sexual i de gènere 



Modalitat A.3: Projectes de Cooperació que promoguin 
la justícia de gènere 

Incompatibilitats específiques de la modalitat: 

No n'hi ha 
 

 Àmbit geogràfic: països receptors d’AOD de les regions 

següents: 

 

• Mediterrània i Orient Mitjà (MENA) 

• Àfrica Subsahariana 

• Amèrica Llatina i Carib 

 

Es prioritzen les ciutats indicades com a prioritàries a la 

modalitat A.1 

 

Durada: Anual 



Modalitat A.3: Projectes de Cooperació que promoguin 
la justícia de gènere 

 

Distribució dels recursos destinats a aquesta modalitat: 

• LGTBIQ+: 30% 

• Altres: 70% 

Aquests % es poden veure afectats depenent del nombre de projectes 

amb puntuació mínima exigible per obtenir finançament i les 

puntuacions obtingudes en la valoració dels projectes.  

Es tindran especialment en compte els projectes en els quals:  

• Es promogui  una ocupació lliure de desigualtats de gènere, 

promovent la corresponsabilitat i enfortint l’emprenedoria i les 

oportunitats laborals de les dones 

• S’impulsi l’economia social i solidària 



Modalitat A.4:Projectes de Cooperació per a la Justícia 
Global que promoguin l’acompanyament internacional i la 
protecció de defensors/es de drets humans 

Incompatibilitats específiques de la modalitat: 

No n'hi ha 

  

 Àmbit geogràfic: països receptors d’AOD de les regions següents: 

 

• Mediterrània i Orient Mitjà (MENA) 

• Àfrica Subsahariana 

• Amèrica Llatina i Carib 

 

Prioritats geogràfiques:  

  

Colòmbia, Mèxic, Centreamèrica i el Carib, d’acord amb el que 

preveu el Pla Director en relació amb el suport a activistes dels DH. 

 

Durada: Anual 



Modalitat A.4:Projectes de Cooperació per a la Justícia 
Global que promoguin l’acompanyament internacional i la 
protecció de defensors/es de drets humans 

La finalitat d’aquests projectes és promoure actuacions en el terreny on 

actuen els defensors/es de drets humans, tot protegint i defensant els qui 

defensen: 

 

 Protecció de l’espai d’acció de persones i organitzacions de defensa 

dels drets humans  mitjançant: 1) la presència física al costat de les 

persones amenaçades; 2) la difusió i visibilització de les seves 

reivindicacions i dels atacs i vulneracions de drets que pateixen; 3)  la 

interlocució amb autoritats locals, regionals i internacionals (accions 

d’incidència política).  

  

 Promoció de la seguretat i l’autocura dels/de les activistes dels drets 

humans a través de cases d’acollida al Sud que tinguin com a funció 

la recuperació i capacitació en protecció integral.  

 

 Acompanyament integral (psicosocial, jurídic, i de capacitació 

professional i personal) dels defensors/es de drets humans per a ampliar 

i reforçar el seu àmbit de treball i les seves condicions de seguretat. 

  

  

 



Modalitat A.4:Projectes de Cooperació per a la Justícia Global 
que promoguin l’acompanyament internacional i la protecció 
de defensors/es de drets humans 

• Per a la valoració, es tindran especialment en compte els projectes 
que: 

  

• Incloguin l’acompanyament internacional com a estratègia de 
protecció mitjançant la presència física al costat de les persones 
amenaçades. 

 

• Promoguin les cases segures, d’acollida o refugi al Sud orientades a la 
recuperació i capacitació integrals de les persones defensores dels 
drets humans 

22 



Modalitat A.5:Intervencions en crisis de llarga durada 

Incompatibilitats específiques de la modalitat: 

No n'hi ha 

  

Àmbit geogràfic: 

 

• Àfrica Subsahariana 

• Franja de Gaza 

• Campaments de persones refugiades sahrauís a Tindouf 

(Algèria) 

• Territoris kurds a Iraq i Síria 

 

Durada: Pluriennal 



Modalitat A.5:Intervencions en crisis de llarga durada 

Projectes que intervinguin en contextos de crisis de llarga durada a 

l’Àfrica subsahariana, la Franja de Gaza, campaments de 

persones refugiades sahrauís a Tindouf, i territoris kurds a l’Iraq 

i Síria.  

Les intervencions hauran d’estar inscrites en donar resposta a les 

necessitats de la població en els àmbits de salut, protecció de les 

persones, aigua, sanejament i higiene,  i seguretat alimentària.  

 Les intervencions s’hauran de desenvolupar en base als codis de 

conducta internacionals i als principis humanitaris (OMS,  Norma 

Humanitària Essencial, etc.) 

 

Prioritat geogràfica: Àfrica Subsahariana, d’acord amb el que preveu el 

Pla Director en relació amb els conflictes oblidats a la regió. 



Modalitat A.5:Intervencions en crisis de llarga durada 

Requisits de les entitats sol·licitants: 

  

Els requisits addicionals als previstos al punt 4 de les Bases i al 

descrit a l’apartat 1 d’aquesta convocatòria són els següents: 

  

• Tenir com a finalitat institucional expressament recollida en els 

seus estatuts el treball en acció humanitària  

• Acreditar una experiència de, com a mínim,  tres anys, a 

complir durant l’any natural en curs, en la realització 

d’activitats d’acció humanitària 



B. Programa de Cooperació 
per a la Justícia Global a 
Ciutats Específiques 



B. Programa de Cooperació per a la Justícia Global a 
Ciutats Específiques 

Modalitat única: 

 

Modalitat B.1  Projectes de cooperació per a la Justícia Global a  

  Ciutats Específiques alineats amb els objectius del  

  Pla Director      

 Incompatibilitats específiques de la modalitat: 

 No s’hi pot  presentar un  projecte a la mateixa ciutat ( però sí a altres 

ciutats) si  ja s'hi té un projecte en aquesta modalitat (B.1) i amb 

càrrec al pressupost  2020 (projecte pluriennal de la convocatòria 

anterior) 

Durada: Anual/Pluriennal 



Modalitat B.1: Projectes de Cooperació per a la Justícia 
Global a Ciutats Específiques 

Àmbit geogràfic: 

 Les ciutats prioritàries que estableix el Pla Director vigent:  

• Amman (Jordània) 

• Saïda (Líban) 

• Tetuan (Marroc) 

• Tunis (Tunísia) 

• Poblacions palestines de Cisjordània i la franja de Gaza 

• Maputo (Moçambic) 

• Dakar (Senegal) 

• L’Havana (Cuba) 

• Ciutats colombianes implicades en el procés de pau (*) 

A més, s’estableix Sarajevo com a ciutat d’actuació preferent 

 



Modalitat B.1: Projectes de Cooperació per a la Justícia 
Global a Ciutats Específiques 

• Ciutats colombianes implicades en el procés de pau (*): 

 

Municipis amb població igual o superior a 20.000 habitants, en què 
l’autoritat local avali i s’impliqui formalment en el projecte presentat, 
el qual, d’acord amb el Pla Director, contribueixi al procés de pau 
mitjançant alguna de les accions següents: inserció de població 
desmobilitzada, suport a espais de diàleg polític i social, 
desenvolupament d’alternatives econòmiques sostenibles i justes, 
protecció de sindicalistes i d’activistes dels drets humans, o bé, altres 
accions previstes en els plans d’actuació municipals com a instruments 
de construcció de pau 

 



Modalitat B.1: Projectes de Cooperació per a la Justícia 
Global a Ciutats Específiques 

S’adreça a les intervencions a implementar en alguna de les ciutats 

d’actuació prioritàries que determina el Pla Director i la 

convocatòria.  

 

Les intervencions proposades han de reforçar els governs locals en el 

desplegament de les polítiques públiques municipals a la ciutat. 

 

Aquestes propostes hauran d’estar formulades en coordinació i estar 

avalades formalment per les autoritats locals de les ciutats o 

àrees urbanes prioritàries.  

 

Les entitats que presentin propostes en aquesta modalitat de 

convocatòria han de demostrar experiència prèvia a la ciutat, com a 

mínim d’haver executat un projecte en els darrers tres anys.  



C. Programa d’Educació 
per a la Justícia Global  



C. Programa d’Educació per a la Justícia Global 

 
C.1  Projectes d’Educació per a la Justícia Global  alineats amb els objectius 

 del Pla Director 

 

C.2  Projectes d’aprenentatge  servei presentats entre una ONG i un o 

 més centres educatius (Educació formal i no formal) 

 

C.3  Projectes adreçats a promoure la coherència de polítiques públiques 

 envers la Justícia Global 

 

C.4  Projectes d´incidència i Educació per a la  Justícia Global que 

 promoguin la justícia ambiental, en el context d’emergència climàtica 

 global. 



C. Programa d’Educació per a la Justícia Global 

 
 
• Sensibilització: accions a curt termini per donar a conèixer alguns 

aspectes de la realitat, denunciar, qüestionar idees, creences o valors 
preconcebuts.  

• Formació: accions a mitjà-llarg termini destinades a la comprensió de 
les desigualtats Nord-Sud, les seves causes i conseqüències, a partir 
d’una proposta pedagògica amb visió crítica.  

• Recerca i investigació: anàlisi en profunditat de la problemàtica de 
desenvolupament i fonament de propostes de canvi.  

• Mobilització ciutadana i incidència pública i política: accions 
encaminades a la transformació de polítiques municipals, nacionals o 
internacionals, vers un món més just. 
 

En el marc del Pla Director i l’Estratègia d’Educació per a la Justícia Global 
2019-2021. 
 



Modalitat C.1: Projectes d’Educació per a la 
Justícia Global 

Incompatibilitats específiques de la modalitat: 

No s'hi poden  presentar les entitats que tinguin  un 

projecte d' aquesta modalitat ( C.1) amb càrrec al 

pressupost  2020 (projecte pluriennal de la convocatòria 

anterior) 

  

Durada: 

Anual /pluriennal 



Modalitat C.1: Projectes d’Educació per a la 
Justícia Global 

S’entén l’educació per a la justícia global com un procés de 

coneixement  i d’anàlisi crítica de la realitat que vincula l’acció local i 

la seva dimensió global. Les seves finalitats són: 

 

• promoure una consciència crítica envers les causes que 

generen  desigualtats i conflictes.  

 

• contribuir al canvi d’actituds i pràctiques que  han de fer possible 

una ciutadania responsable, respectuosa i compromesa  amb la 

transformació social.  

 

• afavorir l’autonomia, l’apoderament i el compromís ètic, polític i 

corresponsable dels ciutadans i ciutadanes en la construcció d’un 

món més just i equitatiu a través de processos educatius i 

participatius.  



Modalitat C.2: Projectes d’Aprenentatge servei 
presentats entre una ONG i un o més centres educatius 
(Educació formal i no formal) 

 

Incompatibilitats específiques de la modalitat: 

No n’hi ha 

 

Durada: 

Anual 



Modalitat C.2: Projectes d’Aprenentatge servei 
presentats entre una ONG i un o més centres educatius 
(Educació formal i no formal) 

- Aquesta modalitat s’adreça a entitats i ONG que treballin en 

l’àmbit de la Cooperació i l’Educació per a la Justícia Global, i a 

centres d’educació formal i no formal (Primària, Secundària, 

Batxillerat, Cicles Formatius de grau mitjà i superior, Universitats, 

Educació en el  lleure, centres d’adults, centres d’intervenció 

socioeducativa amb persones en situació de risc, i altres centres). 

- Les entitats i els centres educatius han de presentar el projecte 

conjuntament. L’entitat ha de ser qui presenti la sol·licitud. 

 

Recomanem la consulta de la Guia APS: pau, drets humans i 

solidaritat. Noves propostes d’educació per a la justícia global 

http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/
guia_pau_drets_humans_i_solidaritat_web.pdf 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/guia_pau_drets_humans_i_solidaritat_web.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/guia_pau_drets_humans_i_solidaritat_web.pdf


Modalitat C.2: Projectes d’Aprenentatge servei 
presentats entre una ONG i un o més centres educatius 
(Educació formal i no formal) 

Aprenentatge Servei  

Proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei 

a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es 

formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de 

millorar-lo. Es reconeix  la comunitat/territori com a agent educatiu, 

formador i transformador.  

Es fomenta que els i les participants en aquests projectes puguin aplicar els 

seus aprenentatges a la comunitat oferint un servei a les entitats i 

associacions de l’àmbit de la Justícia Global i la Cooperació Internacional, 

partint d’una necessitat real de les entitats amb una clara vocació educativa 

i de Justícia Global. 



Modalitat C.3: Projectes adreçats a promoure la 
coherència de polítiques públiques envers la Justícia 
Global 

 

Incompatibilitats específiques de la modalitat: 

No n’hi ha 

 

Durada: 

Pluriennal 



Modalitat C.3: Projectes adreçats a promoure la 
coherència de polítiques públiques envers la Justícia 
Global 

• Dirigida específicament a desplegar el principi de coherència 

amb la justícia global:  

 1) en el conjunt de l'acció de govern de la ciutat i de les 

 administracions públiques supramunicipals en les  que 

 està incardinada la ciutadania barcelonina;  

 2) en l’acció dels agents de la ciutat diferents de les 

 administracions públiques (grups d’interès 

 particulars, empreses, consumidors, etc).  

• Cooperació de banda ampla:  aborda els efectes de les 

polítiques d’aquestes administracions públiques i d’altres agents 

de la ciutat sobre el benestar de la població mundial, amb 

especial atenció a les poblacions vulnerables i als països 

empobrits. 



Modalitat C.3: Projectes adreçats a promoure la 
coherència de polítiques públiques envers la Justícia 
Global 

 

La finalitat dels projectes: 

• Identificar el grau de responsabilitat dels agents de 

la ciutat (siguin administracions públiques o no) en la 

generació de problemàtiques globals amb 

repercussions locals sobre poblacions vulnerables 

• Definir estratègies encaminades a la justícia global 

La tipologia de projectes és la següent: 

  

 Elaboració, publicació i difusió d’informes de recerca i 

policy papers 

 Plans de formació de col·lectius específics 

 Campanyes de comunicació 

 Processos d’incidència en polítiques públiques 

 Plans d’incidència pública i mobilització 

 



Modalitat C.3: Projectes adreçats a promoure la 
coherència de polítiques públiques envers la Justícia 
Global 

Aspectes que es tindran en compte per a la valoració: 

  

• El grau d’impacte que tenen aquestes polítiques o accions a 

l’exterior i especialment en col·lectius amb drets especialment 

vulnerats a l’exterior.  

 

• Els projectes que combinen diferents dimensions de l'Educació per 

a la Justícia Global: recerca, comunicació, formació i incidència 

política i pública. 

 

• L'experiència prèvia i la trajectòria en aquest àmbit d'actuació. 

 

• La pertinència de la política, l'instrument, i els actors elegits. 

 

• El grau de concordança amb els debats de l'opinió pública de la 

ciutadania de Barcelona i de l’exterior.  

 



Modalitat C.4: Projectes d‘incidència i Educació per a 
la Justícia Global que promoguin la justícia ambiental, 
en el context d’emergència climàtica global 

 

Incompatibilitats específiques de la modalitat: 

No n’hi ha 

 

Durada: 

Anual 



Modalitat C.4: Projectes d'Educació per a la Justícia 
Global que promoguin la justícia ambiental, en el 
context d’emergència climàtica global 

- Aquesta modalitat parteix de la voluntat de donar a 

conèixer a la ciutadania de Barcelona la realitat i el 

context de l’emergència climàtica i els seus impactes 

en el Sud Global.  

 

- Tots els projectes han d’establir clarament els impactes a 

l’exterior, en aspectes de justícia ambiental i/o climàtica. 

 

- S’adreça a les entitats que treballin la incidència l’Educació 

per a la Justícia Global amb experiència i expertesa en 

l’àmbit de la justícia ambiental. 

 



Modalitat C.4: Projectes d'Educació per a la Justícia 
Global que promoguin la justícia ambiental, en el 
context d’emergència climàtica global 

La finalitat d’aquests projectes és, entre d’altres: 

• Contribuir a millorar el coneixement per part de la ciutadania de 
Barcelona de les relacions de causalitat globals que constitueixen la 
base de l’actual emergència climàtica. 

• Afavorir la producció i comunicació de coneixement sobre la 
situació internacional ambiental i climàtica actual per tal d’impulsar les 
polítiques públiques i el canvi cultural necessaris per fer front a la 
crisi climàtica global, amb èmfasi en l’ impacte en els territoris i 
poblacions especialment afectats del Sud Global (per exemple, 
refugiats climàtics, vulneració de drets ambientals, etc.), així com sobre 
les generacions futures. 

• Fer el mapatge dels principals vectors locals causants de la 
pressions ambientals i climàtiques que afectin la justícia global. 

• Reforçar el teixit d’associacions de Barcelona que treballen per la 
justícia climàtica i ambiental, especialment si treballen amb contraparts 
internacionals fent incidència o donant suport a persones defensores 
ambientalistes a països del Sud. 

• Observar la dimensió extraterritorial dels canvis que es proposin a la 
ciutat quan aquests afectin la justícia climàtica i ambiental planetàries.  
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04 
Entitats sol·licitants i 

beneficiàries 



Requisits de les entitats sol·licitants 

• Podran sol·licitar subvenció els grups de recerca 

vinculats a la universitat  i les persones jurídiques 

sense afany de lucre que treballin en el camp de la 

justícia global, cooperació internacional i educació 

per a la justícia global. 

 

• També l’agrupació de persones jurídiques, públiques o 

privades que reuneixin els requisits anteriors. 

 



Requisits de les entitats sol·licitants 

 Punts a destacar (Punt 4 de les Bases i punt 1 de la 

convocatòria): 

 

Que tinguin 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 2016. Aquesta 

informació caldrà fer-la constar en l’apartat corresponent del 

formulari de sol·licitud. 



Obligacions de les entitats beneficiàries 

Les entitats perceptores de les subvencions hauran 

de complir amb les obligacions indicades a la 

base tretzena, entre d’altres: 

 

• Comunicació  de reformulacions i modificacions 

• Justificació i sotmetiment a accions de comprovació 

• Constància del suport de l’Ajuntament de Barcelona en materials 

de difusió i publicitat. Esment sobre el contingut. 

• Comunicació de l’obtenció d’altres subvencions 

• Reintegrament dels fons en els supòsits establerts 

• Comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de 

direcció o administració 



05 
Crèdit pressupostari 



Crèdit pressupostari 

Pressupost  total:  7.070.000 EUR 

           5.070.000 EUR (any 2020) 

          2.000.000 EUR (any 2021)

  

 

A. Cooperació per a la Justícia Global: 3.170.000 EUR 

B. Ciutats Específiques: 1.800.000 EUR 

C. Educació per a la Justícia Global: 2.100.000 EUR 



Crèdit pressupostari i quanties màximes 

A.      COOPERACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL 

DURADA MODALITAT 

Finançament 

màxim              

(SOLITARI) 

Finançament 

màxim 

(AGRUPACIÓ) 

CRÈDIT 

PRESSUPOSTARI  

3.170.000 EUR 

        2020 2021 

ANUAL A1 60.000 80.000 500.000   

PLURIENNAL A1 60.000/any 80.000/any 450.000 450.000 

ANUAL A2 50.000 50.000 150.000   

ANUAL A3 60.000 60.000 720.000   

ANUAL A4 60.000 60.000 300.000 

PLURIENNAL  A5 75.000/any 75.000/any 300.000 300.000  

  Imports màxims a sol·licitar   



Crèdit pressupostari i quanties màximes 

B.      COOPERACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL A CIUTATS ESPECÍFIQUES 

DURADA MODALITAT 

Finançament 

màxim              

(SOLITARI) 

Finançament 

màxim 

(AGRUPACIÓ) 

CRÈDIT 

PRESSUPOSTARI 

1.800.000 EUR 

  

  
    2020 2021 

ANUAL B1 60.000 80.000 400.000   

PLURIENNAL B1 60.000/any 80.000/any 700.000 700.000 

  
Imports màxims a sol·licitar 

  



Crèdit pressupostari i quanties màximes 

C. EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL 

DURADA MODALITAT 

Finançament 

màxim              

(SOLITARI) 

Finançament 

màxim 

(AGRUPACIÓ) 

CRÈDIT 

PRESSUPOSTARI 

2.100.000 EUR 

        2020 2021 

ANUAL C1 30.000 40.000 420.000   

PLURIENNAL C1 30.000/any 40.000/any 300.000 300.000 

ANUAL C2 15.000 20.000 (mínim 2 

centres educatius 

o 1 centre 

educatiu i entitats 

en agrupació) 

330.000 

  

PLURIENNAL C3 30.000 any 1 

25.000 any 2 

40.000 any 1 

35.000 any 2 

 

300.000 

  

250.000 

ANUAL C4 30.000 40.000 200.000 

    

  Imports màxims a sol·licitar   



Quanties subvencionables                                       
(base novena i punt  10 i 12 de la convocatòria) 

La quantia de la subvenció sol·licitada no excedirà 

en cap cas el màxim que estableix la convocatòria 

per any i per modalitat (imports màxims a sol·licitar) 

 

La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament no 

excedirà el 80% del cost total del projecte 



Quanties subvencionables                                       
(base novena i punt  12 de la convocatòria) 

 En els projectes pluriennals de Cooperació i de Ciutats 

Específiques, el conjunt d’aportacions de l’entitat 

sol·licitant, l’entitat agrupada si és el cas, la contrapart 

al país d’intervenció, l’autoritat local* i la població titular 

de drets representarà com a mínim el 20 % del cost total 

del projecte 

 En els projectes pluriennals d’Educació per a la Justícia 

Global, el conjunt d’aportacions de l’entitat sol·licitant, entitat 

agrupada si és el cas i població destinatària del projecte 

representarà com a mínim el 15% del cost total del projecte 

*S’entén per autoritat local només l’autoritat municipal o l’òrgan de govern 
de la ciutat. 



06 
Cicle del projecte 



Cicle del projecte 

Inicial  

• Aprovació 

• Reformulació 

 

Execució 

• Modificacions 

• Seguiment  

 

Justificació 



Modificacions 

 Modificacions relatives a l’entitat beneficiària                    

(base quinzena) 

 

 Modificacions relatives al projecte subvencionat                

(base setzena): 

 Canvis no substancials: només s’han  de comunicar les 

pròrrogues (novetat introduïda a la convocatòria 2019) 

 Canvis substancials (més del 15% i superiors a 2.000 

EUR i pròrrogues superiors a 3 i 6 mesos, en projectes 

anuals i pluriennals, respectivament i els altres 

previstos). 



Seguiment de projectes pluriennals 

 Informe anual de seguiment (tècnic i econòmic) 

 

 Termini de lliurament: abans del 20 de setembre de cada any.  

 A més, en el termini màxim de tres mesos des de la data de finalització del 

projecte, cal presentar un últim informe de seguiment juntament amb l’ 

informe final de projecte 

 

 Període que han de cobrir: 

 1r informe de seguiment (abans 20/9/21): des de l’inici del projecte i un 

pressupost mínim executat del 60% d’execució del pressupost total de 

l’any 1 del projecte. 

 Següents informes de seguiment: des de la data de l’informe anterior 

 

 Conformitat: necessària per al segon pagament 



Justificacions 

Compte justificatiu 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 

atorgat 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 

 

• Subvencions d’import inferior a 30.000 euros: justificació simplificada, 

requerint la relació de totes les factures i documents de valor probatori 

similar que conformen el pressupost total del projecte. 

• Subvencions d’import igual o superior a 30.000 euros, cal també informe 

d’un auditor de comptes. 

 



Justificacions 

 

Justificació simplificada:  

 Presentació de relació de totes les factures i documents de valor 

probatori similar + factures electròniques originals o 

escanejades imputades a la subvenció municipal.  

En cas de presentar factures escanejades, han de concordar amb els 

documents originals que estan en possessió de l’entitat beneficiària i a 

nom de l’entitat beneficiària (o la contrapart local, si escau).  

 

 La Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional 

posteriorment podrà demanar via requeriment, altres factures no 

imputades a la subvenció municipal.  



07 
Motius de no admissió 

tècnics i administratius 



Motius de no admissió tècnics i administratius (I) 

 Que el projecte no s’iniciï l’any 2020 

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

 Sol·licitar un import de subvenció que superi el 80% del cost total 

del projecte 

 No respectar els percentatges d’aportació del 20% o 15% (segons 

la modalitat) en els projectes pluriennals, pel que fa al conjunt 

d’aportacions de l’entitat sol·licitant, entitat agrupada, contrapart 

local, població titular de drets/població destinatària i autoritat local 

 No respectar l’àmbit geogràfic o la durada del projecte establerts 

per a cada modalitat 

 No respectar les incompatibilitats establertes per la convocatòria  

 No complir els requisits establerts per a les entitats sol·licitants 

 No presentar la documentació en termini i forma establerts a la 

convocatòria. 

 



Motius de no admissió tècnics i administratius (II) 

• Superar el nombre màxim de projectes presentats a 
la convocatòria: 4 

 

En el supòsit que una entitat presenti més de 4 
projectes, haurà de renunciar als projectes que 
escaigui per tal de no depassar aquest topall. Si no 
ho fa, el criteri que utilitzarà l’òrgan gestor per 
determinar les sol·licituds que no seran admeses a 
tràmit serà el següent: les que prevegin un menor 
import  sol·licitat de subvenció.  
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08 
Fases de la tramitació de 

les subvencions 



Fases de la tramitació  

 
Obre el termini de 10 dies 
hàbils per a: 

Atorgament 
definitiu (BOP) 

Pagament 
primera 

anualitat 
  

Atorgament 
provisional (*) 
(notificació via 
BOP) 

 Període de valoració 

Presentació  
sol·licituds 

 Fase de resolució 
definitiva 

Presentació de documentació 
acreditativa de la condició de 
beneficiària, si escau 

Presentació d’al·legacions 

Presentació de 
reformulacions, en els casos 
en què l’anunci així ho 
expressi 

Publicació sol·licituds  
admeses i no admeses  

 
Obre el termini de  d’un mes  
per a presentar recurs 
potestatiu de reposició. 
 
 
 
 
 

(*) Es converteix en definitiva si no es presenten al·legacions i no es requereix presentació de cap documentació 

           Termini d’un mes per comunicar nova data d’inici i final des d’atorgament definitiu o conversió de resolució provisional en definitiva 



09 
Presentació de sol·licituds 



Presentació de sol·licituds 

Termini: del 7 al 27 de febrer de 2020 

 

 Forma: presentació telemàtica obligatòria, a través del portal de tràmits de 

l’Ajuntament (seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual). 

 

• Guia d’instruccions sobre el canal telemàtic, disponible durant el 

tràmit telemàtic, al web de Justícia Global i Cooperació Internacional i 

al web general de subvencions de l’Ajuntament 

 

 Documents obligatoris: 

 Instància de sol·licitud 

Formularis i annexos 

Acord  entitat - contrapart (programes A i B) 

Acord entitats agrupades 

Documentació  acreditativa implicació autoritats locals (programa B) 

Acord entitat - centre/s educatiu/s (modalitat C2) 

 



MOLTES GRÀCIES! 

Barcelona.cat/ciutatglobal 

 


