
    

    

SUBVENCIONS GENERALS 2015 
Ajuntament de Barcelona 
 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts,  18 de novembre de 2014 

Convocatòria general de subvencions de 
l’Ajuntament de  Barcelona per a l’any 2015 
 
L'Ajuntament de Barcelona obre convocatòria 
ordinària mitjançant concurrència competitiva per a 
la concessió de subvencions per a la realització de 
projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 
durant l’any 2015 en els següents àmbits d’acció: 
cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, 
dones, adolescència i joventut, drets civils, 
participació i associacionisme, medi ambient, 
immigració, civisme i convivència, benestar animal, 
foment d’activitats organitzatives i comerç de 
proximitat i promoció econòmica, persones amb 
discapacitat, acció comunitària, temps i 
conciliació, afers religiosos i hàbitat urbà. 
 
 
Condicions bàsiques dels projectes o activitats 

 Que les activitats es facin en el terme municipal 
de Barcelona, des d’una dimensió de districte o 
de ciutat, o fora d’aquesta en el cas que es 
considerin d’interès per a la projecció exterior de 
la ciutat. 

 Que les activitats o els serveis complementin o 
supleixin la competència municipal en aquestes 
matèries. 

 Que les activitats que facin siguin sense afany 
de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les 
pròpies activitats subvencionades. 

 Les activitats programades s’iniciïn i finalitzin 
dins de l’any objecte de la convocatòria o del 
curs escolar 2015-2016 si així ho especifica la 
modalitat 

 Que les sol·licituds presentades evitin el 
llenguatge sexista en la seva redacció. 

 Que el projecte tingui objectius i finalitats 
coincidents amb el que s’estableix en aquesta 
convocatòria: 

 Millorar la cohesió social de la ciutat. 

 Promoure l’associacionisme i el voluntariat. 

 Fomentar valors socials i culturals i formes 
de participació noves. 

 Afavorir la cooperació entre el sector públic, 
el sector no lucratiu i el sector privat. 

 Possibilitar el creixement cultural quantitatiu 
o qualitatiu de la ciutat. 

 Promoure un desenvolupament més 
sostenible de la ciutat. 

 Fomentar valors del civisme i la convivència. 

 Contribuir a garantir la qualitat de la salut a 
la ciutat. 

 Promoure, defensar i garantir els drets de la 
ciutadania. 
 

 
Termini de presentació de sol·licituds  
del 29 de novembre al 18 de desembre de 2014 
 
 
Format de presentació de les sol·licituds 
La sol·licitud ha de constar dels següents 
documents: 
Document bàsic 1, corresponent a la instància de la 
sol·licitud de subvenció. 
Document bàsic 2, corresponent al formulari 
descriptiu del projecte. 
 
Cada sol·licitud presentada correspondrà a un sol 
projecte, assenyalant un únic codi de modalitat 
(àmbit temàtic, programa i àmbit territorial) al qual es 
vol concórrer. 
 
La sol·licitud es podrà emplenar i presentar a través 
de la seu electrònica de l’Ajuntament, per mitjà d’una 
identificació digital al mòbil acreditada o un certificat 
de signatura electrònica. La presentació via 
telemàtica agilitza la tramitació administrativa i 
redueix els terminis i com a conseqüència podria 
avançar el pagament de la subvenció. 
Les sol·licituds en suport paper per concórrer de 
manera presencial es poden obtenir i lliurar en el 
punts de lliurament habituals. També es poden 
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baixar de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
 
Incompatibilitats a les sol·licituds 
En quant a la presentació del mateix projecte en 
diferents modalitats. 

 En l’àmbit territorial de DISTRICTE (codi 
territorial del 01 al 10): 

 No es pot presentar més d’una sol·licitud del 
mateix projecte a un mateix districte.  

 En l’àmbit territorial de CIUTAT (codi territorial 
11): 

 No es pot presentar més d’una sol·licitud del 
mateix projecte entre programes d’una 
mateixa modalitat.  

 No es pot presentar més de dos sol·licituds 
del mateix projecte entre les modalitats de 
D11-Salut, E11-Qualitat de Vida, F11-
Dones, G11-Adolescència i joventut, H11-
Drets civils, K11-Immigració, P11-Persones 
amb discapacitat, Q11-Acció Comunitària, 
R11-Temps i conciliació i S11-Afers 
religiosos 

 
 
Justificació de les subvencions atorgades 
Per als projectes d’àmbit de districte, es permet 
justificar en tiquets:  

 Per a subvencions fins a 500 euros, com a 
màxim un 50% de l’import atorgat.  

 Per a subvencions de 501 a 1.000 euros, com a 
màxim un 25% de l’import atorgat.  

 
Per a la resta de subvencions i els projectes atorgats 
d’àmbit de ciutat, els tiquets no poden superar el 
10% de l’import atorgat i fins a un màxim de 300 
euros. 
 
La justificació s’ha de dur a terme en el termini 
màxim de dos mesos des de la finalització de 

l’activitat mitjançant el compte justificatiu relacionat 
els annexos facilitats. 
 
L’Ajuntament de Barcelona facilitarà els models de 
justificacions com a annexos a través d’un web 
específic. 
 
Posteriorment, l’òrgan de resolució demanarà les 
factures originals de cada una de les subvencions 
atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import 
subvencionat, siguin o no aquestes factures les 
imputades a la subvenció municipal per part de 
l’entitat.  
 
En cap cas es pot subvencionar l’IVA susceptible de 
recuperació o compensació. 
 
 
Tots els criteris de valoració dels projectes, així 
com la resta d’informació detallada d’aquesta 
convocatòria, els podeu consultar AQUÍ. 
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