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Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 
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• Un únic àmbit per Ecologia Urbana (lletra S). Abans 
Drets dels animals (M) i Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
(T)  

• No hi ha topall econòmic (2017 eren 10.000 €) 
• Presentació de fins a tres projectes diferents en cada 

programa (2017 només es permetia presentar-ne un 
per programa) 

• Nova valoració de criteris: 4 punts per als generals i 6 
per als específics d’Ecologia Urbana (amb més pes i 
nova ponderació)  

• El pressupost d’aquest àmbit és de 530.000 € 

1. Novetats   



1. Àmbit Temàtic Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Drets dels 

Animals   

Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 

4 Desembre ‘17 

Cinc programes sobre la: 

Promoció d’activitats i iniciatives adreçades a: 

a) La protecció i la defensa dels animals 

b) Aconseguir els objectius del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat 2012-2022 

c) Contribuir a una ciutat regenerada, sostenible, saludable i 

equitativa 

d) Al desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana 

e) Pel coneixement i difusió de l’arquitectura i protecció del 

patrimoni arquitectònic de la ciutat 
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Àmbit Districte 
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Quan?  28  
desembre 

25 
gener 

Què?  
Document 1   Formulari sol·licitud 

Document 2   Projecte 

del   al 
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3. Sol·licitud de subvenció 

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 
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COM 

 I  

ON? 

 
TELEMÀTICAMENT: 

A través de la seu electrònica de l’Ajuntament 
(http://www.bcn.cat/tramits) si s’està donat 
d’alta del Mobile ID (identitat digital basada en 
telèfons mòbils i distribuïda per l’Ajuntament 
de Barcelona) o es té certificat de signatura 
electrònica. 
 
 

PRESENCIALMENT: 
A qualsevol de les oficines del Registre 
General dels districtes, gerències o instituts 
cal demanar cita: a la pàgina web 
Ajuntament.barcelona.cat/cita; a través dels 
quioscos de tràmits i serveis; o trucant al 
número gratuït 900 226 226, telèfon del 
civisme. 

3. Sol·licitud de subvenció 

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 

http://www.bcn.cat/tramits
http://www.bcn.cat/tramits
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Punt de registre Adreça Horari 

OAC Districte de Ciutat Vella C. Ramelleres, 17 

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 

08:30 h a 14:30 h Dijous de 08:30 h a 19:30 h 

  

 

Recomanable concertar cita abans del 18 de gener  a través del següents 

mitjans: 

  

 Adreça web ajuntament.barcelona.cat/cita 

 Trucant al 900 226 226 o al 010  

 A través del mòbil barcelona.cat/tramitsalmobil 

 Quioscos municipals de tràmits i serveis  

  

OAC Districte de l’Eixample C. Aragó, 328 

OAC Districte de Sants-Montjuïc C. Creu Coberta, 104 

OAC Districte de Les Corts Pl. Comas, 18 

OAC Districte de Sarrià-Sant Gervasi C. Anglí, 31 

OAC Districte de Gràcia Pl. de la Vila de Gràcia, 2 

OAC Districte d’Horta-Guinardó C. Lepant, 387 

OAC Districte de Nou Barris Pl. Major de Nou Barris, 1 

  

OAC Districte de Sant Andreu 

  

C. Segre, 24 

OAC Districte de Sant Martí Pl. Valentí Almirall, 1 

OAC Plaça Sant Miquel Pl. Sant Miquel, 3 

De dilluns a dissabte de 08:30 h a 19:30 h  Recomanable concertar cita 

abans del 18 de gener a través del següents mitjans: Adreça web 

ajuntament.barcelona.cat/cita, trucant al 010, a través del mòbil 

barcelona.cat/tramitsalmobil, Quioscos municipals de tràmits i serveis  

  

Institut de Cultura de Barcelona Palau de la Virreina, C. La Rambla, 99 

H. hivern: de dilluns a divendres de 9:00h a 14.00h 

dijous de 15:30h a 17:30h  

H. estiu: de dilluns a divendres de 9:00h a 14.00h 

Institut Barcelona Esports 
Av. de l’Estadi, 40 Annex Piscines Municipals 

Bernat Picornell 
De dilluns a divendres de 8:00 h a 14:00 h 

Institut d’Educació de Barcelona  Plaça Espanya, núm.5 pl. Baixa 
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h 

  

Ecologia, Urbanisme i Mobilitat Avinguda Diagonal 230, 2a planta De dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h 

Desembre ‘17 

3. Sol·licitud de subvenció 

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 



3. Sol·licitud de subvenció 

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 
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Dades del sol·licitant 

Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 

Desembre ‘17 



4. Sol·licitud de subvenció 

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 
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Dades del projecte 

Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 
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S 
a),b),c)

d),e) 
11 

Fins el 50 % del 

total 

Total 



  
4. Sol·licitud de subvenció 

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 
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Declaració responsable (*) 

(*) Extracte parcial: la declaració responsable completa i detallada la trobareu a la instància.  

Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 

Desembre ‘17 



3. Sol·licitud de subvenció 

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 
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 És imprescindible emplenar TOTS els camps. 

 La seu de l’entitat ha de ser a Barcelona, excepte en les modalitats que 

s’indiquin en la convocatòria.  

 És molt important incloure el telèfon mòbil i el e-mail al formulari de 

sol·licitud.  

 En el punt Despesa total del projecte, s’haurà d’indicar l’import total que 

l’entitat destinarà a la realització de tot el projecte. 

 En cas de resultar beneficiari, en el moment de la justificació s’hauran 

d’aportar les factures originals de les subvencions atorgades, com a 

mínim, per la totalitat de l’import subvencionat. 

 Cal signar les dues cares del document de la instància de sol·licitud.  

Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 

Desembre ‘17 



3. Sol·licitud de subvenció  
Document bàsic 2: Projecte 

Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 
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3. Sol·licitud de subvenció  
Document bàsic 2: Projecte 
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3. Sol·licitud de subvenció 

Document bàsic 2: Projecte 
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17 Desembre ‘17 



3. Sol·licitud de subvenció  

Document bàsic 2: Projecte 
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 Emplenar adequadament el formulari del projecte per què es pugui 

valorar correctament. 

 Ha d’estar signat per la mateixa persona que ha signat la sol·licitud 

(document bàsic 1). 

 Punt 8- Pla de viabilitat econòmica del projecte: l’import del Total de 

despeses previstes, ha de coincidir amb l’import de la despesa total 

del projecte, del document Bàsic 1. 

Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 

Desembre ‘17 



Una  

sol·licitud 

Un 

projecte 

 

Regla general:  
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Incompatibilitats en la presentació de projectes 

Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 

Desembre ‘17 

Dins de l’àmbit de CIUTAT:  

No es podrà presentar el mateix projecte als diferents programes d’Ecologia Urbana  
Exemple: no es pot presentar el mateix projecte a Sa11 (animals)  i a Sb11 (sostenibilitat)   

DISTRICTE:  

• Només en la línia de programa Sb (sostenibilitat) es poden presentar projectes de 

Ciutat o bé de Districte  

• Sb(nº districte) y Sb11. 
Exemple: no es pot presentar el mateix projecte a Sa1 i Sa11.  

3. Sol·licitud de subvenció 

Document bàsic 1: Instància de sol·licitud 



4. Calendari de subvencions 
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Atorgament provisional 

a. S’informarà de l’atorgament o denegació provisional de la subvenció a través d’una única publicació 

al BOP. 

b. En la mateixa publicació s’informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar 

en els 10 dies hàbils establerts. 

c. En aquest mateix període podreu formular al·legacions a aquest atorgament. 

d. Heu de consultar la publicació directament al  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) o  a 

través de la web municipal www.bcn.cat 

e. Rebreu SMS o c/e. informant-vos que ha sortit  la publicació 

 

ALERTA! Per a tenir dret a la subvenció és imprescindible presentar la documentació administrativa 

requerida l’anunci d’atorgament provisional. 

Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 

Desembre ‘17 

FEBRER AL MAIG GENER FINALS DE MAIG PRINCIPIS DE JULIOL 

 Període de revisió administrativa i  

valoració tècnica de les sol·licituds 

Presentació 

 sol·licituds 

Resolució atorgament  

provisional 

Resolució atorgament  

definitiu 

http://www.bcn.cat/
http://www.bcn.cat/
http://www.bcn.cat/
http://www.bcn.cat/
http://www.bcn.cat/


4. Calendari de subvencions 
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 Període de revisió administrativa i  

valoració tècnica de les sol·licituds 

Presentació 

 sol·licituds 

Resolució atorgament  

provisional 

Resolució atorgament  

definitiu 

Atorgament definitiu 

a) La llista definitiva de subvencions atorgades definitivament es publicarà al BOP. 

 

b) Les subvencions atorgades provisionalment es donen com a definitives de manera automàtica, i ja 

no apareixen en la publicació d’atorgament definitiu, tret que en l’atorgament provisional 

l’Administració demani documentació o bé les entitats presentin al·legacions. 

 

c) El mateix passa amb les sol·licituds denegades per requisits tècnics i amb les que no hagin arribat a 

la nota de tall, tret que els sol·licitants presentin al·legacions.  

 

 

Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 

Desembre ‘17 

FEBRER AL MAIG GENER FINALS DE MAIG PRINCIPIS DE JULIOL 



 

• La presentació de la sol·licitud implica la inscripció de l’Entitat al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes, amb els límits i requisits de la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal.  

• Implica, també, la cessió dels drets de reproducció i de comunicació pública del projecte subvencionat, així com la memòria 
justificativa de forma no- exclusiva a l’Ajuntament de Barcelona, d’acord a la Llei de Propietat Intel·lectual. 

• La no comunicació del compte bancari amb data límit de finals d’any,  comportarà d’ofici l’anul·lació de l’ordre de pagament i 
revocació de la subvenció atorgada. 
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5. Documentació   

DOCUMENTACIÓ 

Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 

Desembre ‘17 

 

A. Fotocòpia compulsada dels Estatuts de la persona jurídica 

B. Fotocòpia compulsada del NIF/ CIF de la persona jurídica 

C. Fotocòpia compulsada del DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud  

D. Fotocòpia compulsada de la inscripció de la persona jurídica al registre corresponent 

E. Certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària (AEAT) 

F. Certificat d’estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS) 

G. Certificat d’estar al corrent amb l’IMH  

H. Documentació de justificacions pendents 

I. Acreditació de tenir seu social a Barcelona 

J. El document on consta la informació bancària 

 



Subvencions per a la realització d’activitats i serveis de districte i de ciutat 

6. Justificacions 

Guia per emplenar els models de 

justificació 
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Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

Índex 
 Introducció 

 Presentació de la justificació 

Compte justificatiu 

 Models 

 On trobar els models 

 Instància de presentació de la justificació 

 Memòria d’actuació 

 Memòria econòmica 

• Relació de les despeses 

• Relació dels ingressos 

• Estat representatiu de les despeses  

realitzades i els ingressos obtinguts 

 Carta de reintegrament 

Justificants 

A tenir en compte 

24 



Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

Presentació de la 
justificació 

Quan s’ha de presentar? 

En un termini no superior als 2 mesos, a comptar des de la data de la finalització del 

projecte o des de la data de finalització de l’exercici corresponent a la convocatòria. 

 

Com s’ha de presentar? 
 
Aquest compte justificatiu, que consta de memòria d’actuació i memòria econòmica  
segons import atorgat, s’ha de realitzar segons els models detallats a la convocatòria. 
 
 Instància de presentació del compte justificatiu. 

 
 Memòria d’actuació. 

 
 Memòria econòmica. 

 
 Carta de reintegrament, en el supòsit de romanents no aplicats. 
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Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

Models  

 
Per tal de facilitar la correcta presentació de la justificació, les persones jurídiques o  

físiques beneficiàries tenen a la seva disposició al web de l’Ajuntament, quatre  arxius 

informàtics que contenen tots els models de justificació necessaris. 

 
Els esmentats arxiu són: 
 
 Instància de presentació: arxiu de MS Word (.doc) 

 
 Memòria d’actuació: arxiu de MS Word (.doc) 

 
 Memòria econòmica: arxiu de MS Excel (.xls) 

 
 Memòria econòmica (per IVA deduït): arxiu de Ms Excel (.xls) 

 
 Carta reintegrament: arxiu de MS Word (.doc) 

26 



Subvencions per a la realització d’activitats i serveis de districte i de ciutat per  

a l’any 2017 

Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

On trobar els models?  

 
Al web de l’Ajuntament: bcn.cat 

27 



Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

Instància de presentació de la 

justificació  
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Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

Memòria d’actuació  

Camps  

amb text  

il·limitat 

Camps  

amb el text  

limitat 

29 



Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

Memòria d’actuació  

30 



Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

Memòria  Econòmica.  

Relació classificada de les despeses de l’activitat subvencionada 

1 

2 
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En aquest full només s’han 
d’emplenar les cel·les en blanc  de 
la taula on es relacionaran  totes 
les despeses associades al 
projecte/activitat/servei  
subvencionat. 
La resta de cel·les, s’aniran 
emplenant automàticament. 
En cas que les files per a  
relacionar les despeses no siguin  
suficients en un o diversos 
conceptes, us haureu de situar  
amb el cursor en la cel·la verda 
del concepte corresponent, i  
seguidament prémer el botó  
d’inserir línia (recordeu que per  
això, quan descarregueu l’arxiu  
l’heu de desar al vostre  
ordinador, i quan heu d’habilitar-  
ne les macros. 
 



Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

Annexos econòmics  

Relació classificada dels ingressos obtinguts per a la realització de l’activitat 
subvencionada. 

 

1 

2 
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En aquest full només s’han 
d’emplenar les cel·les en blanc 
de la taula on es relacionaran 
tots els ingressos obtinguts 
per al  projecte /activitat/ 
servei  subvencionat. 
La resta de cel·les, s’aniran 
emplenant automàticament.  
En cas que les files per a  
relacionar els ingressos no 
siguin  suficients en un o 
diversos  conceptes, us haureu 
de situar  amb el cursor en la 
cel·la verda del concepte 
corresponent, i  seguidament 
prémer el botó  d’inserir línia 
(recordeu que per  això, quan 
descarregueu l’arxiu  l’heu de 
desar al vostre  ordinador, i 
quan heu d’habilitar-ne les 
macros. 
 



Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

Memòria econòmica  

Estat representatiu de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per 
a la realització de l’activitat subvencionada 

En aquesta imatge, s’han assenyalat amb 

un  requadre blau aquelles cel·les on es  

poden introduir dades. 

La resta de cel·les, s’aniran emplenant  

automàticament a mesura que s’emplenin  

també els fulls relació de despeses i 

relació  d’ingressos. 
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Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

Carta de 
Reintegrament  

Carta de reintegrament, en el supòsit de romanents no aplicats 

 
És un document en format de MS Word (.doc) que,  únicament 
s’ha de presentar en un dels següents casos:                                                                                                                     

Quan no es presenti la justificació completa i s’hagi de  fer 
un reintegrament parcial de la subvenció rebuda (cal  marcar el 
primer supòsit). 

Quan s’hagi de reintegrar la totalitat de la subvenció  rebuda 
per no haver realitzat l’activitat subvencionada (cal  marcar el 
segon supòsit). 

Com emplenar-la? 

Només es poden introduir dades en els camps habilitats a  tal 
efecte (ombrejats), i marcar les caselles corresponents. 

Per moure’s entre els camps que es poden emplenar, es  pot 
utilitzar la tecla de tabuladors o bé seleccionar el  camp 
directament amb el ratolí. 

Ha d’anar signat i segellat. 

Nota: en el cas que el projecte/activitat/servei per al qual  es 
va atorgar la subvenció no s’hagi realitzat, només  caldrà 
presentar en termini la instància i aquest document. 
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Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

Justificants de despesa 
 

De conformitat amb l’apartat 14 de la Convocatòria general de subvencions, l’òrgan gestor 
que  correspongui revisarà el compte justificatiu de totes les subvencions atorgades. 

En el moment de la justificació s’hauran d’aportar les factures originals de les subvencions 
atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import subvencionat. 

* Durant un període de 4 anys es podran demanar factures de la totalitat del projecte 

S’accepten els següents justificants de despeses: 

 Factures corresponents a l’any de la convocatòria. 

  Les factures han de ser originals.  

* En el cas que les factures aportades siguin telemàtiques han d’anar segellades per la vostra entitat i signades per la 

persona legal autoritzada. Es podrà demanar declaració responsable conforme les factures aportades 

telemàticament s’han utilitzat només per justificar la subvenció atorgada en aquest projecte. 
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Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

  Nòmines han d’anar acompanyades d’una relació de les funcions desenvolupades per 

 cadascuna de les persones en el projecte subvencionat. 

 Signades pels treballadors i segellades per l’entitat, acompanyades del TC1 i TC2 de la 

 Tresoreria General de la Seguretat Social i el model 111 de l’IRPF amb els 

 corresponents comprovants bancaris.  

 

 Tiquets 

 Projectes àmbit districte: 

• Es permet justificar un 50% de l’import atorgat en tiquets per subvencions 

atorgades fins a 500 euros. 

• Es permet justificar un 25% de l’import atorgat en tiquets per a les subvencions 

atorgades entre 501 i 1.000 euros. 

• Es permet justificar un 10% de l’import atorgat fins a un màxim de 300 euros per 

subvencions atorgades per imports superiors a 1.000 euros.  

 Projectes àmbit ciutat: 

• Es permet justificar un 10% de l’import atorgat fins a un màxim de 300 euros 

independentment de la subvenció atorgada. 

 

   

36 



Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

Totes les factures han d’anar acompanyades dels corresponents 
comprovants de pagament 
 

 Transferència bancària 

 Si la forma de pagament és una transferència bancària, aquesta es justificarà mitjançant 
 còpia del rebut bancari que acredita el pagament efectiu de la despesa. 

 

 Pagament realitzat mitjançant targeta 

 Pels pagaments realitzats mitjançant targetes bancàries, el comprovant han d’incloure 
 els següents elements: ordenant, beneficiari, import, data valor i concepte. 

 

 Pagament en efectiu amb un límit legal de 2.500€ 

  La factura ha d’incloure un “Vaig Rebre”, “Rebut de pagament”, “Vaig Rebre en efectiu” o 
 similar, signat i segellat pel proveïdor. 
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Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

Despeses subvencionables 

  
1. Costos directes corrents. Es consideren costos directes els següents: 

 Personal. 
 Lloguers. 
 Subministraments. 
 Comunicacions. 
 Manteniment d’edificis i/o instal·lacions. 
 Material fungible. 
 Transport i missatgeria. 
 Publicitat i propaganda. 
 Assegurances. 
 Allotjament i dietes. 
 Viatges. 
 Treballs realitzats per empreses externes. 
 Altres despeses: 

• Les amortitzacions dels béns adquirits i/o de les obres d’inversió en els immobles durant 
l’execució del projecte. 

• Despeses financeres. 
• Despeses d’assessoria jurídica o financera. 
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Justificació de subvencions atorgades – Guia per emplenar els 

documents 

Despeses subvencionables 

  
• Despeses notarials i registrals indispensables per a l’execució del projecte subvencionat.  

• Despeses bancàries produïdes pel compte del projecte. 

• Taxes i tributs que siguin abonats directament pel beneficiari de la subvenció. 
 

 

2. Costos indirectes corrents: aquells que són propis del funcionament regular de l’entitat 

i s’hauran d’imputar durant el període d’execució. 

 

En cap cas en consideren despeses subvencionables 

  

 Els imports indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos 
sobre la renda. 

 Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de béns mobles 

 Les despeses realitzades que estiguin facturades amb data anterior a la data d’inici del 

projecte i data posterior a la finalització del projecte. 

 Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria. 
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IMPORTANT 

 

La NO presentació de la justificació NO permet fer el pagament 
de qualsevol altra subvenció amb l’Ajuntament de Barcelona 

28 febrer 2019 

• Data límit 
presentació 
justificació 
2018 

14 al 20 maig 
2019 

• Resolució 
provisional 

9 al 15 juliol 
2019 

• Resolució 
definitiva 



Subvencions per a la realització d’activitats i serveis de districte i de ciutat 

Justificacions 

Qualsevol dubte podeu contactar amb l’òrgan gestor 

que 

us va atorgar la subvenció. 
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1. A la convocatòria, que és el llibret que es lliura amb els documents de 

sol·licitud, o que es pot descarregar de la web de l’Ajuntament. 

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

 

2. A Torre Jussana, al telèfon 93  256 41 18 o a l'adreça de correu electrònic 

tjussana@bcn.cat.  

 

3. A Ecologia Urbana:  

-Departament d’Administració: Belén Pérez Olleros – 932.914.068 / bperez@bcn.cat 

-Departament de Participació: Gemma Rama – 932.914.486 /grama@bcn.cat 

 

 

7. Més informació a....  

Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 
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Actualment a la web està penjat 
• Bases Generals aprovades el 3 de desembre de 2015 
• Llibret de la Convocatòria 2018 
• Apèndix 
• Nota informativa 
• Sessions informatives de la convocatòria general del 2018 per a les entitats 

I a partir del 28 de desembre trobareu ;  
• Document bàsic 1  
• Document bàsic 2  
• Guió descripció bàsica del projecte 
• Model dades bancàries  
• Declaració jurada retribucions alts càrrecs 

• Guia per a la presentació telemàtica 

7. Més informació a...  

Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 
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Moltes gràcies! 

Convocatòria general de subvencions 2018 

Informació als sol·licitants 
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