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Àmbits i criteris de la subvenció
-

Què vol dir projecte socioeconòmic?
Si un projecte és la planificació, organització i implementació d’un seguit de recursos orientats a
assolir un o més objectius en un període de temps concret. En aquest cas l’objectiu o objectius han
de tenir un impacte positiu en l’entorn social i també econòmic del territori on es desenvolupa.

-

Què vol dir arrelats al territori?
Que l’impacte socioeconòmic es dugui a terme en un espai físic determinat i que neixi de la
complicitat amb els/les agents d’aquell espai.

-

Quina és l’extensió mínima i màxima del territori?
L’extensió mínima és una zona de Barcelona (pot ser a partir d’un tram de carrer) i la màxima tota
la ciutat. Idealment, el projecte ha de poder localitzar el seu impacte a un o més barris i/o districtes.
No es subvencionen projectes fora de l’àmbit territorial de Barcelona ciutat.

-

Té més puntuació un projecte que es desenvolupi en barris o zones més desfavorides?
No. No obtenen més puntuació per aquest fet, però ajusten millor els criteris generals i específics
demanats i, per tant, la valoració sol ser més bona.

Persones beneficiaries de la subvenció
-

Qui pot presentar la subvenció?
Un/a ciutadà/na individual, entitats de primer i segon grau (associacions, federacions,
fundacions...), comerços, micro i petites empreses, cooperatives i empresaris individuals...
empadronades, amb seu o delegació de Barcelona ciutat

-

Quins requisits legals han de complir les persones beneficiàries de la subvenció?
•
•

•
•

-

Si és una persona jurídica ha de tenir la seu social o una delegació activa a Barcelona ciutat.
Si és una persona física ha d’estar empadronada a Barcelona i previ al moment de l’atorgament
definitiu haver presentat la documentació conforme s’ha constituït com a persona jurídica sota
la modalitat d’autònom/a per rebre l’import atorgat.
Veure tràmit a http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/es/demandaOAE/Add.do?servei=1
La persona sol·licitant ha d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb
l’Ajuntament, la Hisenda Pública i la Tresoreria de la Seguretat Social.
Si pel desenvolupament d’un projecte calen permisos i llicències, l’organització sol·licitant es
qui ha de tramitar-les i obtenir-les. Ni Barcelona Activa ni qualsevol altre organisme del Grup
Ajuntament de Barcelona serà l’encarregat d’activar la realització d’aquests tràmits.

Es pot presentar la sol·licitud conjuntament amb altres actors?
Sí, la convocatòria anima a presentar projectes conjunts amb altres actors del territori. La
subvenció potencia les xarxes entre actors i la seva participació directa en els projectes. Els
projectes conjunts evidencien l’arrelament i coneixement del territori.
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-

Quan es presenta el projecte conjuntament amb altres actors, quina documentació s’ha de
presentar?
Un dels actors que duu a terme el projecte ha de ser escollit per les organitzacions sol·licitants de
la subvenció per a ser el portaveu davant l’administració. Aquest “actor-portaveu” presentarà la
mateixa documentació que si el projecte fos individualment, però afegint el formulari d’Acord entre
les entitats per a la presentació conjunta de projectes comuns a la convocatòria que trobareu al
portal de tràmits.

-

Què suposa ser portaveu del projecte col·lectiu davant l’administració?
•
•
•
•
•

És l’organització que presentarà i rebrà les comunicacions a/i de l’administració.
Percebrà el global de l’atorgament de la subvenció i serà l’encarregada de repartir-lo entre
els/les altres actors que presentin conjuntament el projecte.
Els signants de l’acord es comprometen a fer allò estipulat per ells mateixos a l’acord. En cap
cas l’Ajuntament de Barcelona mediarà entre les diferents parts sol·licitants.
D’acord amb la normativa vigent, el/la sol·licitant és l’últim responsable davant l’administració.
I tots aquells que s’especifiquen a les bases i convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de
Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori de l’any en curs.

Projectes subvencionables
-

Quins requisits formals ha de complir el projecte presentat?
• Ha d’estar escrit en llengua catalana o espanyola.

•

Ha d’evitar el llenguatge sexista i incorporar la perspectiva de gènere en les propostes.

•

Ha de contenir els tres formularis bàsics correctament complimentats: formulari bàsic 1
(document d’instància), formulari bàsic 2 (document de desenvolupament de projecte) i
formulari bàsic 3 (document de pressupost del projecte)
S’ha d’adjuntar el document de transparència i el document de dades bancàries.

•
-

Quins requisits tècnics ha de complir el projecte presentat?
• El col·lectiu beneficiari ha de ser de la ciutat de Barcelona.
• El projecte ha de tenir impacte social i econòmic al territori i/o col·lectiu. No pot tenir
únicament impacte social o impacte econòmic.
• El projecte ha de començar o haver començat al llarg de l’any en curs, fixat en la convocatòria.
•
•

-

El projecte ha de tenir una durada mínima de 6 mesos i màxima de 12 mesos.
I tots aquells que s’especifiquen a les bases i convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de
Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori de l’any en curs.

Pot ser que un projecte tingui cabuda en més d’una modalitat? Quina es selecciona?
Sí, un projecte pot tenir característiques de més d’una modalitat. El sol·licitant haurà de
seleccionar aquella modalitat que, d’acord als criteris específics, encaixi millor amb les principals
característiques del projecte. Si la Comissió de Valoració considera que el projecte respon a una
altra modalitat, té la potestat de canviar el projecte a la modalitat més escaient.

-

Quants projectes es poden presentar a la Convocatòria?
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Tots els projectes que s’adeqüin a la mateixa.
-

Quantes subvencions podran ser atorgades a una mateixa sol·licitant?
Cada entitat pot presentar tots els projectes que consideri oportuns però, només se’n
subvencionarà un per entitat a la convocatòria i en cas d’agrupació un altre.
En cas que també presenti projectes en agrupació, pot rebre finançament pel projecte individual i
pel projecte presentat conjuntament, en agrupació, sempre i quan no sigui l’entitat que lidera
l’agrupació.

-

Són elegibles els projectes iniciats abans de sol·licitar la subvenció?
Si, sempre que el projecte s’hagi iniciat dintre el mateix any de la convocatòria i s’acrediti
degudament a través d’algun document o factura que es pugui imputar al projecte.

-

Es poden presentar projectes que hagin estat subvencionats en edicions anteriors?
No es subvencionaran projectes que hagin obtingut subvenció a l’any anterior, amb les següents
excepcions:
•
•
•

Incorporació d’innovacions substancials
Projectes que siguin una evolució de l’anterior finançat
Incorporació de mesures per garantir la sostenibilitat econòmica del projecte.

Cal tenir present que un mateix projecte, amb les evolucions suara esmentades, només podrà ésser
finançat en un màxim de tres convocatòries, siguin aquestes seguides o no.

Incompatibilitats
-

Aquesta subvenció és compatible amb d’altres ajuts i subvencions?
En cap cas es subvencionarà el mateix projecte, executat durant el mateix període, per cap altre
procediment de concessió de subvenció del Grup Ajuntament de Barcelona que no sigui el regulat
per aquestes bases.

-

A la subvenció puc incloure beques per a les persones beneficiàries?
No es subvencionarà el concepte “beca”, a excepció de les beques de transport. D’acord a la
normativa de subvencions, l’única organització que pot atorgar beques finançades amb diner
públic és la pròpia administració pública, en cap cas una organització privada podrà atorgar beques
amb fons públics.

Tramitació
-

On es poden aconseguir el fulls de sol·licitud?
•

Al portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona i al web de la convocatòria:

www.barcelonactiva.cat/impulsemelquefas
•

El full de transferència bancària és un model estandarditzat que es pot trobar al web
www.bcn.cat portal de tràmits, i que cal que estigui segellat per l’entitat bancària.
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-

Quin és el termini de presentació de projectes a la convocatòria?
El termini de presentació de projectes a la convocatòria de l’any 2020 serà de 30 dies naturals a
comptar des del dia de la publicació de la convocatòria al BOPB.
Les previsions actuals per a la publicació de la convocatòria corresponent a l’any 2020 és durant la
segona quinzena del mes de març.

Despeses subvencionables
-

Quin import es pot atorgar?
Per a totes les modalitats es pot atorgar el 80% del global del projecte, fins a un màxim de 40.000€.

-

A l’hora de justificar, ho he de fer per l’import total del projecte o només de la part corresponent a
la subvenció?
A l’hora de justificar econòmicament el projecte s’ha de fer de l’import total del projecte presentat.

-

Com i quan es cobra la subvenció?
Mitjançant un únic ingrés en el compte bancari indicat, un cop publicada l’aprovació en la resolució
definitiva.

Altres
-

Com es notifiquen les publicacions relacionades amb la subvenció?
Qualsevol notificació relacionada amb la subvenció es publicarà al BOPB. Amb posterioritat,
aquesta informació es penjarà al web www.barcelonactiva.cat/impulsemelquefas.

-

Es pot quantificar econòmicament el valor del personal voluntari?
El personal voluntari, a efectes d’aquesta subvenció es quantifica econòmicament a través de les
dietes per locomoció, allotjament i/o manutenció necessària per al correcte desenvolupament del
projecte.

-

Quins logotips he de posar quan faci comunicacions a tercers?
La Guia d’Execució, disponible al web de la convocatòria
(www.barcelonactiva.cat/impulsemelquefas, indica els logotips a incloure en les diverses
comunicacions i les normes bàsiques per a fer-ho.

* SI NO TROBES LA RESPOSTA NI EN AQUEST LLISTAT, NI DESPRÈS DE LLEGIR LES BASES, LA
CONVOCATÒRIA I LA GUIA D’EXECUCIÓ DE PROJECTES, ENS POTS ENVIAR UN EMAIL A
PROXIMITAT@BARCELONACTIVA.CAT AMB L’ASSUMPTE: FAQ’S I ET DONAREM RESPOSTA EL MÉS AVIAT
POSSIBLE, I SI HO CREIEM OPORTÚ AFAGIREM LA TEVA PREGUNTA EN AQUEST LLISTAT.
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