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Àmbits i criteris de la subvenció
-

Què vol dir projecte socioeconòmic?
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 en 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 a la ciutat de Barcelona.

-

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 https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/constitucio-d-empreses

•

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.
La resta de requisits que es fixin en les Bases del Programa i la Convocatòria vigent.

•

•
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-

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.

-

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 es desenvolupes 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 i al web de la Convocatòria corresponent.

-

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
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 intervindrà 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.
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.

•
•

-

Quins requisits tècnics ha de complir el projecte presentat?
•
•
•
•
•

El col·lectiu destinatari 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 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.
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-

Pot ser que un projecte tingui cabuda en més d’una modalitat? Quina selecciono?
Sí, un projecte pot tenir característiques de més d’una modalitat. El/la sol·licitant haurà de
seleccionar aquella modalitat que, d’acord als criteris de valoració 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, amb la penalització corresponent a la valoració dels
Criteris Específics que, lògicament, estaran desenfocats.

-

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

-

Quantes subvencions podran ser atorgades a una mateixa sol·licitant?
Cada sol·licitant pot presentar tots els projectes que consideri oportuns però, només se’n
subvencionarà un per sol·licitant i convocatòria i, en cas de ser membre 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 i ho demostrin abastament.
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 les bases de l’Impulsem el que fas.

-

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
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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.

Quin és el termini de presentació de projectes a la convocatòria?
El termini de presentació de projectes és estipulat a l’Anunci de la Convocatòria, publicat al BOPB.
Fins ara, el període ha estat de 30 dies naturals a comptar des del dia de la publicació de l’esmentat
Anunci.

Despeses subvencionables i justificació de despesa
-

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 per 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 i gestionats els tràmits municipals de comprovació de dades corresponents.

-

Es subvencionarà la compra d’un bé com un ordinador, un vehicle, etc.?
Per norma general, aquests bens no són subvencionables en la seva totalitat. Si que ho
poden ser les despeses d'amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d'inversió en els
immobles utilitzats durant l'execució del Projecte.
No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d'amortització estarà subjecte a les
condicions següents:
•
•
•

Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.
Que l'amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat
generalment acceptades.
Que el cost es refereixi al període subvencionable.
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Així mateix, les successives convocatòries del Programa de Subvencions per a l’Impuls
socioeconòmic del territori, Impulsem el que fas, poden habilitar la opció de subvencionar
aquestes compres en la seva totalitat, en la forma i seguint els criteris que fixi la convocatòria.
Fins al moment actual, aquests criteris, aplicats entre més a les modalitats 1 i 7 de la
convocatòria de l’any 2020, han estat els següents:
•

Es consideren costos directes, i per tant subvencionables:
▪ Els estocs o qualsevol altre actiu circulant imprescindible pel desenvolupament
de del projecte
▪ Els béns d’equipament (maquinària o similar) destinats a produir béns de consum
o d’inversió que es van desgastant en el procés productiu en un període de temps
dilatat, sempre i quan siguin imprescindibles per l’assoliment dels objectius
del projecte.
▪ Les obres menors de rehabilitació en els immobles utilitzats en el projecte,
sempre i quan tinguin per objectiu l’adequació o la millora dels locals necessaris
pel desenvolupament del projecte.

sempre i quan, el percentatge màxim subvencionable per aquests tres conceptes en conjunt, no
superi el 50% del cost total del projecte .
-

Quin import es pot demanar com a despeses generals i costos indirectes?
L’import màxim de costos indirectes imputable al projecte a subvencionar no pot superar el 10%
del total de la subvenció atorgada especificada en la convocatòria.
A aquests efectes, s’entenen per costos indirectes aquells que son propis del funcionament
regular de l'entitat durant el període d'execució del projecte subvencionat..

-

És subvencionable el cost del compte justificatiu d’un auditor?
Si. I, de fet, és un dels costos obligatoris a pressupostar per als projectes que rebin una subvenció
igual o superior als 20.000 euros.
La persona jurídica o física beneficiària d’una subvenció que ha de justificar a través d’auditoria,
ha d’aportar un informe dels estats comptables del projecte emès per un auditor de comptes,
d'acord amb l'Ordre EHA 1434/2007, essent a demanda de l‘òrgan gestor el requeriment de la
documentació justificativa de la despesa del projecte auditat.
La despesa destinada a Auditoria és despesa directa imputable a la partida de “Serveis realitzats

per altres empreses com, sense caràcter limitatiu, neteja, seguretat, manteniment,
activitats directament lligades al desenvolupament del Projecte i auditoria per a la justificació ”.
-

Quines despeses estan expressament excloses?
En cap cas es consideraran despeses subvencionables:
•
•

Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els
impostos sobre la renda.
Les despeses realitzades en data anterior o posterior a l'inici i finalització del Projecte
respectivament.
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•
-

Altres despeses que s'indiquin a la convocatòria de l’any corresponent si s’escau.

He de descomptar l’IVA? No és subvencionable?
Si. L’IVA no es considera despesa subvencionable en ser un impost indirecte susceptible de
recuperació o compensació.
Cal afegir que tampoc es considera despesa subvencionable, l’impost sobre la renda ó IRPF.

-

Com he de declarar l’import de la subvenció a efectes de IRPF o impost de societats?
Per a l’Impost de la Renda, i com a norma general, tret que la Llei expressament ho indiqui, totes
les subvencions o ajudes rebudes per persones que no realitzen activitats econòmiques, tenen la
consideració de guanys patrimonials, per la qual cosa estan subjectes i no eximides en l'Impost
sobre la Renda. Les que reben les persones que realitzen activitats econòmiques poden tenir la
consideració de rendiment de l'activitat o de guany patrimonial, segons el destí de la subvenció o
ajuda.
En el cas del Programa de Subvencions per a l’Impuls socioeconòmic del Territori, no
existeix exempció tributària, pel que cal incloure l'import de l'ajuda pública rebuda en l'apartat
Guanys Patrimonials de l'esborrany o declaració.
Pel què fa a l’Impost de Societats, es farà constar en l’apartat “ALTRES INGRESSOS (incloses
subvencions i altres transferències)”, la totalitat dels ingressos de la subvenció en el període en
què es meriten, en considerar-se que és “subvenció a l’explotació”, és a dir, una
subvenció concedida, en general, per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar pèrdues
ocasionades en l'activitat.
Aquesta informació ha estat extreta del web de l’Agència Tributària, però recomanem la
consulta a una gestoria o persona experta per tal de conèixer el detall inherent a la pregunta.

-

Es pot quantificar econòmicament el valor del personal voluntari?
El personal voluntari, per la seva condició de voluntarietat, no genera despesa ni pagament, per
tant no es pot quantificar econòmicament el seu valor.
Si que poden ser despeses elegibles, i per tant quantificables econòmicament, les dietes
necessàries que generin pel desenvolupament del projecte. Considerant-se com a dietes, les
despeses en locomoció, allotjament i manutenció.

-

Puc contractar serveis externs per a implementar parts del projecte? En cas que sigui possible,
per quin import?
Si, els “serveis realitzats per altres empreses com, sense caràcter limitatiu, neteja, seguretat,
manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament del Projecte i auditoria per a la
justificació” és possible.
Aquestes despeses han d’ajustar-se als requisits establerts en l’article 29 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions2, que indica:
Article 29

Subcontractació de les activitats subvencionades pels beneficiaris
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1. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb
tercers l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció.
Queda fora d'aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d'incórrer el
beneficiari per a la realització per si mateix de l'activitat subvencionada.
2. El beneficiari pot subcontractar únicament, totalment o parcialment, l'activitat quan la
normativa reguladora de la subvenció ho prevegi. L'activitat subvencionada que el
beneficiari subcontracti amb tercers no pot excedir el percentatge que es fixi en les bases
reguladores de la subvenció. En cas que la previsió no figuri, el beneficiari pot
subcontractar fins a un percentatge que no excedeixi el 50 per cent de l'import de
l'activitat subvencionada.
En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l'activitat
subvencionada, no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat.
3. Quan l'activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l'import de la
subvenció i l'import sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al
compliment dels requisits següents:

a) Que el contracte se subscrigui per escrit.
b) Que la formalització d'aquest l'autoritzi prèviament l'entitat concedent de la
subvenció en la forma que determinin les bases reguladores.
4. No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir- ne la quantia i eludir el
compliment dels requisits exigits a l'apartat anterior.
5. Els contractistes estan obligats només davant el beneficiari, que assumeix la
responsabilitat total de l'execució de l'activitat subvencionada davant l'Administració.
6. Als efectes del que preveu l'apartat anterior, els beneficiaris són responsables que en
l'execució de l'activitat subvencionada concertada amb tercers, es respectin els límits
que estableixi la normativa reguladora de la subvenció quant a la naturalesa i la quantia
de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de
col·laboració que preveu l'article 46 d'aquesta Llei per permetre l'adequada verificació del
compliment dels límits esmentats.
7. El beneficiari no pot concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb:

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l'article 13
d'aquesta Llei.

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització
de l'activitat objecte de contractació.

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un
percentatge de cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui justificat
amb referència al valor de mercat del treball efectuat o els serveis prestats.

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que concorrin les
circumstàncies següents:
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1a. Que s'obtingui la prèvia autorització expressa de l'òrgan concedent.
2a. Que l'import subvencionable no excedeixi del cost incorregut per
l'entitat vinculada. L'acreditació del cost es realitza en la justificació en
els mateixos termes establerts per a l'acreditació de les despeses del
beneficiari.

e) Persones o entitats sol·licitants d'ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria
i programa, que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o
no assoleixin la valoració suficient.
-

El pagament de les factures de despeses imputades a un projecte s’ha de fer dins del període
d’execució del projecte?

No necessàriament, tot i que és recomanable. La factura ha d’estar emesa dins de període
d’execució del projecte, però el pagament no és necessari, ja que hi poden haver acords de
pagament amb les proveïdores que fixin terminis de pagament estandarditzats.
-

Com justifico la despesa facturada quan el pagament és en metàl·lic?
Si una factura es paga en metàl·lic, la pròpia factura ha d’incloure la llegenda “Cobrat”. En aquest
cas, la data de la factura ha de ser dins del període d’execució.

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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