


Sessió 1

● Les subvencions, què són i tipologies

● Eines de cerca de convocatòries de finançament públic

● El cicle de subvencions: anàlisi de les bases, sol·licitud, resolució, reformulació, 

pagament i justificació.

● Errors més freqüents i com evitar-los

Sessió 2

● Eines per al disseny del projecte

● Les fases d’un projecte

● Formulació de projectes

● Com ho traslladem al formulari de subvencions de l’Ajuntament del Prat?

Continguts que treballarem



Torre Jussana: qui som?



Torre Jussana



Però abans… presentem-nos!



Quins tipus de finançament existeixen?

Segons la seva procedència:

● Finançament propi VS Finançament extern

Segons la seva naturalesa:

● Finançament públic VS Finançament privat



Les subvencions: què són?

Art. 2 Llei 38/2003 General de Subvencions:

Una subvenció és una disposició dinerària que una Administració Pública atorga a

persones públiques o privades d’acord amb els següents requisits:

a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu

(projecte, activitat, etc.)

c) Que el projecte o acció que es finança tingui per objecte el foment d'una activitat

d’interès social o de promoció d'una finalitat pública.



Les subvencions són ajuts econòmics que atorga l’administració 
pública a altres entitats per desenvolupar un projecte o activitat.

● Es regulen a través de convocatòries públiques  on queden 
reflectides les bases i els requisits (es publiquen als diaris oficials 
de cada administració).

● Generalment financen projectes concrets, tot i que pot ser que 
algunes financin el funcionament ordinari de l’entitat.

● Cal presentar el projecte tècnic i el pressupost que és el que es 
valorarà a l’hora d’atorgar la subvenció o no.

● Normalment sol atorguen un import per un % del total del 
projecte, per exemple el 75%. Per tant, cal disposar de fons propis 
o altres subvencions que ho cofinancin.

● Un cop finalitzat el projecte, cal presentar una justificació tècnica i 
econòmica del que s’ha realitzat.

Les subvencions: què són?



AJUTS Descomptes, avantatges fiscals, en espècie

Per exemple: Ajuts a la compra de materials, elaboració de plans 

de

comunicació...

PREMIS Reconeixement, pot ser aportació monetària o no

Per exemple: premis Civisme, Premis Educació en el lleure...

CONVENIS O SUBVENCIONS 
DIRECTES

Bilateral entre administració i entitat 

Faria referència a un conveni de gestió cívica.

SUBVENCIONS DE 
CONCURRÈNCIA

COMPETITIVA

Convocatòria oberta d’aportació monetària on dins dels

termes que estableix la convocatòria es competeixen pels  

recursos.

Per exemple: Subvencions Ajuntament del Prat de Llobregat, 

COSPE...

Les subvencions: tipologies



LOCALS Ajuntaments Generalment cal tenir seu a la ciutat o bé desenvolupar-hi un projecte.

PROVINCIAL O 
SUPRAMUNICIPAL

Diputacions, 
Consells Comarcals

Cal tenir seu al territori, es valora l’impacte en més d’un municipi.

AUTONÒMIQUES Generalitat de Catalunya
S’organitzen per departaments, per exemple Cultura, Cooperació 
internacional… 

ESTATALS
Ministeris del govern 
espanyol

Per aquelles que tenen seu en més d’una comunitat autònoma  o finalitat 
de l’entitat d’abast espanyol.

EUROPEES UE Diversos programes com ERASMUS+, Next Generation, etc.

Les subvencions: tipologies



Però, abans de començar cal…



Anàlisi de la situació de 
l’entitat

Ens podem plantejar preguntes com:

● Quina és la situació financera actual de la 
nostra entitat? D’on procedeixen els ingressos 
i recursos que tenim?

● Quina evolució han tingut els nostres 
ingressos i despeses els últims anys?

● Quins són els nostres punts forts i febles? 
(DAFO).

● Què volem fer i quines són les necessitats de 
l’entitat?



Consells bàsics que poden ser d’utilitat

FINANÇAMENT:
● Analitzar les fonts de finançament de l’entitat segons si són recursos propis, 

privats o públics. 
● Equilibrar aquest % de les fonts i diversificar! L’entitat no ha de dependre 

d’ajuts públics sinó que han de ser complementaris.

PROJECTES: 
● Organitzar un ‘calaix’ de projectes.
● Tenir un o varis projectes marcs redactats i adaptar-los a les diferents 

convocatòries. 
● Fer projectes breus i concisos.
● Cada administració estableix el seu propi model de documentació a 

aportar, tot i que són força similars, varia la complexitat segons la 
convocatòria. Normalment hi ha:

○ Instància
○ Projecte
○ Pressupost



Consells bàsics que poden ser d’utilitat

RELACIONS AMB ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:
● Detectar aquelles persones i departaments claus. Guardar el 

contacte en cas que el tinguem.
● Analitzar que han subvencionat fins ara, si han subvencionat 

projectes similars als nostres, quines són les línies i sectors 
prioritaris…

ENTITAT
● Tenir al dia tota la documentació de l’entitat: certificat digital, junta 

directiva, estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària 
i la Seguretat Social…

● Tenir a mà la documentació vinculada a l’entitat: NIF, estatuts, junta 
directiva actual, dades bancàries, DNI/NIE representant legal…



El cicle de les subvencions



Prèviament, 
buscar 

convocatòries 
que ens encaixin!

El cicle de les subvencions



Convocatòries de subvencions i Ajuts de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Eines de cerca de subvencions, premis i ajuts

https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/convocatories-de-subvencions-i-ajuts


Torre Jussana

Eines de cerca de subvencions, premis i ajuts

https://tjussana.cat/serveis/taulell-danuncis/subvencions-i-premis/


CIDO (Cercador d'Informació i Documentacions Oficials)

Eines de cerca de subvencions, premis i ajuts

http://cido.diba.cat/subvencions


Xarxanet (biblioteca -> “finançament”)

Eines de cerca de subvencions, premis i ajuts

https://xarxanet.org/


E-tauler de la Generalitat de 
Catalunya

Eines de cerca de subvencions, premis i ajuts

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1


Calendari de convocatòries de finançament anuals 2023 - Xarxanet

Calendari Convocatòries de subvencions 2023 - CRAJ

Eines de cerca de subvencions, premis i ajuts

https://xarxanet.org/projectes/noticies/calendari-de-convocatories-de-financament-anuals
https://www.crajbcn.cat/convocatories-subvencions-2023/


Quins documents hem d’analitzar?

● BASES - Normativa base de cada programa de subvencions.

● CONVOCATÒRIA - Resolució per la qual s’inicia el procés de selecció i concessió de 

les subvencions.



Les bases. Exemple d’estructura de les bases reguladores específiques de subvencions
de les àrees vinculades als serveis a les persones per els anys 2020-2023 de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

1. Objecte i finalitat
2. Requisits de les persones beneficiàries
3. Règim jurídic
4. Forma i termini en què s’han de presentar les sol·licituds
5. Procediment de concessió 
6. Òrgan competent per a la instrucció i per a la resolució del procediment
7. Criteris objectius per a l’atorgament de la subvenció + Criteris específics per àmbits
8. Import de la subvenció
9. Forma de pagament de la subvenció
10. Termini i forma de justificació
11. Obligacions dels beneficiaris
12. Compatibilitat amb altres subvencions
13. Modificació de la resolució de la concessió
14. Reintegrament
15. Protecció de dades de caràcter personal
16. Disposició transitòria



Convocatòria. 

• Beneficiaris
• Termini de presentació de les sol·licituds.
• Crèdit pressupostari i quantia màxima de les subvencions.
• % que pot representar la subvenció (per exemple 75%).
• Indicació dels òrgans competents de gestió i resolució.
• Documentació que cal presentar.
• Forma de justificació.
• Forma de notificació.



🔎 Revisar amb atenció aquests apartats a les bases reguladores i la
convocatòria de subvencions de l’Ajuntament del Prat

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=DCE16I0011&id=10632


🔎 Revisar amb atenció aquests apartats a les bases reguladores i la convocatòria
de subvencions de l’Ajuntament del Prat

Alguns dels aspectes claus a revisar:
● Requisits de les persones beneficiàries (estar inscrites al registre d’entitats de 

l’Ajuntament…)
● Actuacions subvencionables de cada un dels àmbits. Si el projecte que presenteu 

no s’ajusta a les finalitats descrites, serà desestimat.
● Nombre màxim de projectes a presentar (en aquest cas màxim 3 sol·licituds, 

excepte en certs àmbits). No es pot presentar el mateix projecte a + d’1 àmbit.
● Quin import màxim es pot sol·licitar.
● Criteris de valoració comuns i específics
● Forma de pagament
● Com i quan s’ha de justificar
● Si són compatibles amb subvencions d’altres administracions. 

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=DCE16I0011&id=10632


🔎 Revisar àmbits d’actuació a les bases reguladores

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=DCE16I0011&id=10632


Forma de la sol·licitud: telemàticament amb certificat digital. 

🔎 A les bases reguladores de subvencions de les àrees vinculades als serveis a les
persones de l’Ajuntament del Prat:

Les sol·licituds, juntament amb la documentació preceptiva, s’hauran de presentar per 
mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

La sol·licitud l’ha de presentar la persona representant legal de l’entitat amb el 
Certificat digital de representant de persona jurídica (és a dir, amb el certificat de 
l’entitat) i en el termini establert.

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=DCE16I0011&id=10632
https://seu.elprat.cat/siac/








Termini de sol·licitud: s’estableix a la convocatòria. 

🔎 A les bases reguladores de subvencions de l’Ajuntament del Prat:

Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini o per algun altre mitjà, no serà 
admesa a tràmit.

Habitualment en aquestes convocatòries: 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar des del dia 
següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOPB. 

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=DCE16I0011&id=10632


Documentació a aportar

🔎Exemple documentació “Convocatòria pública per a l'atorgament de 
subvencions de l'Àrea d'Acció Social i Comunitària any 2022, àmbits Persones 
amb diversitat funcional, Gent gran, Igualtat i Participació”

● Formulari de sol·licitud
● Composició de la Junta Directiva
● Retribucions de la Junta Directiva
● Declaració responsable sobre compliment de les lleis de protecció jurídica 

del menor
● Annex criteris comuns - Fitxa annexa sol·licitud (cat.)
● Projecte i Pressupost equilibrat (cast.)
● Sol·licitud transferència bancària

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=ORG16I00E0&id=10632
https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=ORG16I00E5&id=10632
https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=ORG16I00E6&id=10632
https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=ORG16I00DX&id=10632
https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=ORG16I00DX&id=10632
https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=ORG16I00DW&id=10632
https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=ORG16I00DT&id=10632
https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=ORG16I00DP&id=10632


Formulari de sol·licitud

● Dades de la persona representant
● Dades de l’entitat
● Notificacions
● Declaro
● Sol·licito (import que es sol·licita de subvenció)
● Data i signatura digital
● Protecció de dades
● Àrea i àmbits als quals es demana la subvenció
● Objecte de la sol·licitud de subvenció
● Pressupost general de l’entitat (anual)
● Subvencions sol·licitades per altres administracions
● Documentació que s’adjunta



Formulari de sol·licitud

Què cal tenir en compte?

● És imprescindible emplenar tots els camps correctament..

● És molt important incloure un telèfon mòbil i un email operatius. L’email que 

faciliteu serà el que es farà servir per les comunicacions.

● 1 projecte = 1 imprès de sol·licitud. Cal fer i presentar tants impresos com 

projectes presentem.

● A l’hora d’indicar els àmbits tenir en compte es poden presentar fins a un 

màxim de 3 sol·licituds a projectes diferents, tret dels casos especificats a les 

bases).



Projecte i pressupost + Annex criteris comuns

Ho veurem en detall a la propera sessió de redacció de projectes.



10 errors més freqüents en la sol·licitud

1. No actualitzar les dates dels projectes 
presentats

2. No complir els requisits o els límits
3. No presentar un projecte amb activitats
4. No estar al dia amb els tràmits i la 

documentació
5. No ser realista amb les possibilitats de l’entitat
6. No omplir bé la informació
7. Confondre objectius i justificació
8. Esperar a l’últim moment
9. No guardar el justificant del tràmit
10. Superar l’import màxim a sol·licitar



ABANS DE LA RESOLUCIÓ:

• Poden haver-hi requeriments en cas que la documentació presentada sigui 

incorrecta o incompleta. Cal respondre dins del termini establert 

(habitualment 10 dies hàbils), sinó es pot entendre la sol·licitud com a 

desestimada.

• Es valoran i puntuen cada una de les sol·licituds per part de l’òrgan 

competent.



Com es valoren els projectes? 

🔎 A les bases reguladores de 

subvencions de l’Ajuntament del Prat 

s’estableixen els criteris de valoració de 

cada àmbit.

S’avaluen sobre un total de 100 punts 

dividits en:

● Criteris comuns a tots els àmbits

● Criteris específics

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=DCE16I0011&id=10632


RESOLUCIÓ

● Atorgament de sol·licituds que compleixen els requisits i obtinguin una 

major puntuació.

● Denegacions i renúncies. 

🔎 A les bases reguladores:

El termini màxim per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de 

tres mesos des del dia següent a aquell en que finalitzi el termini de presentació 

de sol·licituds. 

L’import de les subvencions es repartirà de manera proporcional, en funció de la 

puntuació obtinguda per les entitats en cada un dels projectes, en base a la 

quantia disponible.

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=DCE16I0011&id=10632


Varia segons cada convocatòria.

🔎 A les bases reguladores:

● 60% del total de la subvenció concedida: un cop publicada la resolució.

● 40 % restant de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària 

hagi justificat correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció, 

previ informe favorable del departament gestor corresponent.

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=DCE16I0011&id=10632


Execució: realització del projecte i/o de les activitats 
presentades a la sol·licitud.

Seguiment: control dels aspectes econòmics, del 
pressupost i de la documentació necessària que es 
necessita per a la justificació. Important anar guardant 
tota la documentació i factures. 
Material de difusió: “Amb el suport de…” + logo.

Modificació: degut a modificacions en el projecte 
subvencionat, el seu pressupost, el seu termini 
d’execució o d’altres aspectes, però sempre que 
s’adeqüin a la Convocatòria i mantinguin els objectius 
del projecte.

Altres etapes del cicle



Acreditació de la realització del projecte i de les despeses realitzades vinculades al 
projecte.

Quin termini té?🔎 Consultar les bases reguladores.

● Subvencions generals: fins al 31 de gener de l’any següent.
● Atenció algunes excepcions: Subvencions Cooperació al desenvolupament i ajut 

humanitari, Subvencions Educació, mesures d’equitat centres educatius, projectes 
pedagògics, AMPA, Subvencions Dinamització entitats comercials.

El termini de justificació de cada convocatòria està publicat dins de l’anunci de la 
mateixa convocatòria, a la seu electrònica. 

IMPORTANT! Confirmar aquesta data per saber quan heu de justificar.

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=DCE16I0011&id=10632


Documentació que cal presentar:

● Memòria d’activitats: Detall de les activitats realitzades en cada projecte. Cal 
indicar com ha funcionat, la participació, l’assoliment dels objectius i propostes 
de millora per a futures edicions. També incloure annexos (amb logo Aj.)

● Memòria econòmica: relació d’ingressos i despeses del total de l’activitat de 
l’entitat, del projecte subvencionat i el balanç final de l’entitat (ho veiem a la 
següent diapositiva).

● Relació de factures: cal presentar les factures originals en format digital 
justificatives, com a mínim, de l’import de la subvenció atorgada, amb el 
corresponent justificant o rebut de pagament de la mateixa.

● Sol·licitud de cobrament del 40%:  hi ha un model de sol·licitud. Cal que 
estigui signat mitjançant el certificat de representació de l’entitat.



Documentació que cal presentar: Memòria econòmica (excel model compte 
justificatiu)

● Pàgina 1 “Dades Generals” i Instruccions
● Pàgina 2 “Just Despeses”: 

○ Omplir les diferents files amb cada una de les despeses corresponents a la 
totalitat de l’activitat de l’entitat.

○ Caldrà definir de cada despesa quina part s’imputa al projecte presentat a la 
sol·licitud de subvenció, així com si s’adjunta la factura per a la justificació.

● Pàgina 3 “Just Ingressos”: completar les diferents files amb cada un dels ingressos 
corresponents a la totalitat de l’activitat de l’entitat. Caldrà definir de cada ingrés 
quina part s’imputa al projecte presentat a la sol·licitud de subvenció.

● Pàgina 4 “Compte Justificatiu”: automàticament, un cop completades les pàgines 
anteriors, es generarà el balanç del projecte i de l’entitat. El resultat d’aquest 
balanç ha de ser equilibrat (sense pèrdues o beneficis).



Documentació que cal presentar: Memòria econòmica



Com han de ser les factures?

● Hauran d'anar a nom de l’entitat o persona beneficiària. 
● Hauran de fer referència a les despeses de funcionament generades per 

l’activitat subvencionada. 
● La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 

l’activitat subvencionada. 
● Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la 

normativa fiscal (NIF i nom de l’entitat i del proveïdor, data, número de 
factura, quantia, concepte, IVA, import total, etc.). 

● Han de ser documents originals. 
● Hauran d'estar efectivament pagades. Cal adjuntar el corresponent 

comprovant de pagament.



Altres aspectes a tenir en compte:

● Desviacions: si s’han produït modificacions significatives respecte el projecte o 
pressupost inicial, heu d’adjuntar a la justificació un document explicatiu 
d’aquests canvis.

● Renúncia total o parcial a la subvenció: 15 dies hàbils des del motiu de la 
renúncia. Si es justifica menys despesa de la del cost del projecte 
subvencionat, es farà un ajust prorratejat al % subvencionat.

● Documentació incorrecta: 10 dies hàbils per esmenar-la. Sinó, reintegrament 
de la subvenció. 



Errors més freqüents en la justificació

1. No posar el nom correctament del projecte o 
altres dades identificatives

2. Memòries massa resumides i sense aportar 
dades dels participants, valoració, etc

3. No aportar documentació complementària (ha 
de figurar logo ajuntament)

4. No tenir o no adjuntar els comprovants de 
pagament de les factures

5. Pagament en metàl·lic d’algunes factures
6. Presentar tributs municipals
7. En cas de contractació de personal, no 

presentar el TC1 i TC2 de les nòmines
8. Incloure factures amb data anterior a l’inici del 

projecte o posterior (a part de les excepcions 
comentades)

9. No vinculació pressupost/projecte



Assessorament i més informació



Moltes gràcies! 
I fins la setmana que ve!
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