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Divendres, 11 de desembre de 2015 

Publicada la documentació per a les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona 2016 

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona ha aprovat la Convocatòria general de 
subvencions per a projectes, activitats i serveis 
de districte i de ciutat per a l'any 2016. 
 
Ja està disponible la documentació relativa a la 
convocatòria per tal que les entitats que vulguin 
presentar-s'hi ja puguin consultar tota la informació 
necessària per anar preparant les sol·licituds.  
 
Període de presentació de sol·licituds 

 Del 28 de desembre de 2015 al 21 de gener de 
2016. 

 La convocatòria encara no ha estat publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i, per tant, encara no s'ha obert el 
termini per presentar les sol·licituds. La 
instància, el projecte i els annexos a presentar 
per sol·licitar la subvenció els trobareu al mateix 
enllaç a partir del dia 28 de desembre. 

 La tramitació es podrà realitzar a qualsevol 
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), o bé 
telemàticament a través del portal de tràmits de 
l’ajuntament si es disposa de certificat digital o 
de MobileID. 

 

Presentació de sol·licituds i projectes 

 Haureu de presentar la següent documentació: 

 Document bàsic 1 (Instància de sol·licitud 
de subvenció).  

Conté una declaració responsable, la 
qual substitueix la presentació de 
documentació administrativa en el moment 
de la sol·licitud. En cas de persona jurídica, 
ha d’estar signat pel President/a de l’entitat 
o per la persona que ostenti la representació 
del sol·licitant.  

 Document bàsic 2 (Descripció del projecte).  

L’ha de signar la mateixa persona que 
ha signat la sol·licitud de subvenció. Cal 
presentar-lo conjuntament amb el document 
bàsic 1.  

 

 Tota la documentació s’haurà de presentar 
sense grapar ni enquadernar. 

 No serà admesa cap instància de sol·licitud de 
subvenció que no s’acompanyi de la descripció 
del projecte d’acord amb el corresponent 
formulari.  

 Cal portar una única còpia per a l’administració.  

 Recomanacions: 

 Indiqueu el vostre telèfon mòbil al document 
bàsic 1 per tal de facilitar a l’administració el 
vostre contacte via SMS, així com la vostra 
adreça de correu electrònic.  

 Consulteu els imports màxims a sol·licitar 
establerts per modalitat i/o àmbit territorial, 
que trobareu al punt 8è de la convocatòria.  

 Consulteu les incompatibilitats per 
presentació de sol·licituds de subvenció 
establertes per modalitat i/o àmbit territorial , 
que aquest any es troben detallades en el 
punt 6è i 15è de la convocatòria.  

 En cas que presenteu la vostra sol·licitud a 
través del Portal de Tràmits, us recomanem 
que abans verifiqueu que disposeu dels 
requeriments informàtics per fer-ho.  

 És recomanable que no espereu fins a 
l’últim dia del termini per a presentar la 
vostra sol·licitud. 

 Les bases i el llibre de la convocatòria del 2016 
els trobareu AQUÍ  

 
Què cal tenir en compte? 

 Per poder cobrar en els terminis de la nova 
convocatòria, cal que presenteu 
les justificacions de les subvencions de 
2015, que, tal i com s’especificava a les bases 
de la convocatòria de 2015, s’han de dur a 
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terme en el termini màxim de dos mesos des de 
l’acabament de l’activitat. 

 

 La convocatòria d’aquest any presenta les 
següents novetats: 

 Nous àmbits temàtics: consum 
responsable, economia cooperativa, 
social i solidària i LGTBI. 

 Valoració de la perspectiva de 
gènere: enguany s’incorpora aquest 
criteri a l’hora de fer les valoracions dels 
projectes presentats. 

 Obligació de justificar que l'entitat 
sol·licitant no ha estat mai objecte de 
sancions administratives fermes ni de 
sentències fermes condemnatòries per 
haver exercit o tolerat pràctiques 
discriminatòries per raó de sexe o 
gènere, segons la Llei 17/2015 del 21 
de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes. 

 Obligació de complir amb la Llei de 
transparència, accés a la informació i 
bon govern: les bases exigeixen que 
les entitats que rebin subvencions 
superiors a 10.0000 euros compleixin 
les obligacions derivades de la llei de 
transparència, informin a l’Ajuntament 
de les retribucions dels òrgans de 
direcció o administració, a efectes de 
fer-les públiques i se sotmetin a la 
fiscalització de l’Oficina de 
Transparència i Bones pràctiques de 
l’Ajuntament de Barcelona.   

 

 Recordeu que, com cada any, l’Ajuntament de 
Barcelona realitzarà diferents sessions 
informatives sobre la convocatòria de 
subvencions tant per àmbits com per districtes. 

 
 

  

 

 


