IMPULSEM

Guia resum

Programa de subvencions
de l’Ajuntament de
Barcelona per a l’impuls
socioeconòmic del territori
barcelonactiva.cat/impulsemelquefas

DEFINICIÓ I REQUISITS PRINCIPALS
Convocatòria de subvencions innovadora que té per finalitat impulsar projectes
vinculats al territori en l’àmbit del desenvolupament local, concretament en el
foment de l’emprenedoria i l’empresa, les economies comunitàries, l’ocupació i la
innovació social digital.
Dirigit a:

Persones físiques i persones jurídiques –associacions, fundacions, micro i
petites empreses, cooperatives, empresaris autònoms, etc.– empadronades o
bé amb seu o delegació a Barcelona.
Amb projectes a la ciutat de Barcelona que que compleixin i s’adiguin als
requisits de les bases i de la convocatòria.
Que s’iniciïn en qualsevol moment de l’any 2017 i que tinguin una durada
màxima d’un any.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ I DESPESES SUBVENCIONABLES
L’ import màxim de la subvenció serà el 80% del pressupost del projecte
presentat. L’aportació de la resta del cost (el 20%) serà a càrrec de la persona
física o jurídica que ho sol·licita.
Aquest 20% restant pot provenir de fonts privades o públiques (són
compatibles altres subvencions d’altres administracions).
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La convocatòria preveu finançar dues tipologies de projectes en relació amb el
seu pressupost:
Opció A: subvenció de fins a 10.000 euros (destinada a projectes amb un import
final màxim de 12.500 euros).
Opció B: subvenció de fins a 50.000 euros (destinada a projectes amb un import
final màxim de 62.500 euros).
La subvenció podrà cobrir costos directes i indirectes que es detallen a l’apartat
corresponent del requisits de les bases i de la convocatòria.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
(en el moment de presentar la sol·licitud)
Per al primer tràmit de la sol·licitud, caldrà presentar només 4 documents:
1/ Document bàsic 1. Instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració
responsable, la qual substitueix la presentació de documentació acreditativa
d’aquesta declaració responsable en el moment de la sol·licitud.
2/ Document bàsic 2. Formulari descriptiu de projecte i pressupost desglossat en
despeses directes i indirectes. Cal presentar-lo conjuntament amb el document
bàsic 1.
3/ La declaració de transparència
4/ Document de titularitat del compte per transferència bancària.
En el cas de presentar-se en agrupació, caldrà presentar un cinquè document:
l’acord d’agrupació.
Els models d’aquests documents són disponibles a:
http://ajuntament.Barcelona.cat/ca/informacioadministrativa/subvencions
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SOL·LICITUDS
Es podran registrar les sol·licituds de subvenció fins al 27/06/2017, i caldrà
aportar tota la documentació necessària per alguna d’aquestes vies:
Per Internet, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona amb
certificat digital:
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/tramits
(a partir del 29/05/2017)
Podeu consultar els certificats digitals admesos en aquest enllaç:
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/certificatLogin/default.html
I els requisits tècnics aquí:
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/demoAjuda/default.
html?&goto=requisitstecnics
Les acreditacions d’estar empadronat i al corrent de pagaments amb les
diverses administracions (Ajuntament, Seguretat Social i Hisenda) es faran
d’ofici per l’equip encarregat de la gestió de l’ajut.
Presencialment, a partir del 29/05/2017A l’Oficina d’Atenció a les Empreses
(OAE), Edifici MediaTIC al carrer de Roc Boronat, 117, de Barcelona:
De dilluns a dijous de 8.30 a 18.00 h.
Divendres de 8.30 a 14.30 h.
A les OAC (Oficines d’Atenció al Ciutadà): els horaris varien segons l’època de
l’any.
Cal concertar cita prèvia, que es pot obtenir:
> Telemàticament, accedint a ajuntament.barcelona.cat/cita
> A través dels quioscos i serveis
> Trucant al 010
Cal aportar-hi tota la documentació requerida.
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CALENDARI PREVIST
Període de presentació de projectes del 29 de maig al 27 de juny.
Atorgament provisional: mesos octubre-novembre. Es farà a través del BOPB i
en la mateixa publicació s’informarà de la documentació administrativa que cal
aportar i/o esmenar en els 10 dies hàbils establerts. En aquest període també
es podran formular al·legacions a aquest atorgament.
Atorgament definitiu i pagament serà abans del 31 de desembre de 2017, en
l’ordre següent:
> Passats 10 dies hàbils, s’atorgaran definitivament, sense necessitat de ser
publicades, als sol·licitants als quals, en l’atorgament provisional, no s‘hagi
requerit presentar o esmenar documentació i no hagin presentat al·legacions.
> Pel que fa als sol·licitants als quals, en l’atorgament provisional, s’hagi
requerit presentar o esmenar documentació, una vegada complerts
els requisits, es publicarà al BOPB la llista de subvencions atorgades
definitivament.

MÉS INFORMACIÓ I CONSULTES
Si desitgeu més informació o fer consultes relatives a aquest programa de
subvencions podeu fer-ho a:
La web barcelonactiva.cat/impulsemelquefas o bé al portal web ajuntament.
barcelona.cat/tramits on trobareu:
> Bases i la convocatòria, publicada al BOP el dijous 27 d’abril del 2017
(Registre: 022017007543)
> Preguntes més freqüents.
Mitjançant el correu electrònic proximitat@barcelonactiva.cat

